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ZBIERKA KNÍH ZO 16. STOROČIA 
V ŠTUDOVNI HISTORICKÝCH TLAČÍ SPK 
V BRATISLAVE

katarína Bokrosová

Abstrakt: Zbierka kníh zo 16. storočia v  Slovenskej pedagogickej knižnici v  Bratislave obsahuje 
významné tlače, ktoré odzrkadľujú spoločensko-vedný vývoj celého storočia, vrátane rozvoja stredoeu-
rópskeho priestoru. Diela sú písané väčšinou v latinskom jazyku a vytlačené vo významných európskych 
tlačiarňach. Bibliografia zbierky, ktorá vyšla v knižnej podobe v roku 2018, vo veľkej miere prispieva 
k popularizovaniu týchto tlačí.

Kľúčové slová: Knižné zbierky, staré tlače, 16. storočie.

Zbierka kníh zo 16. storočia sa skladá zo 44 titulov, je umiestnená v Študovni starých tlačí 
Slovenskej pedagogickej knižnice v  Bratislave a  tvorí súčasť historického fondu. Zbierka 
bola ešte v roku 2002 na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR – sekcie kultúrneho 
dedičstva vyhlásená za  historický knižničný fond. Odôvodnenie ministerstva kultúry je 
nasledovné: „Tlače svojím obsahom a formou vyhotovenia patria k najvýznamnejším doku-
mentom zachovaným na našom území a predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva 
na Slovensku. Viaceré z nich patria do skupiny postinkunábulí, niektoré majú významný slo-
vacikálny charakter (boli vytlačené na území Slovenska alebo sa na ich vzniku podieľali osob-
nosti, ktoré úzko súvisia s dejinami Slovenska a Slovákov). Svojou existenciou jednoznačne 
dokumentujú úroveň a starobylosť knižnej kultúry na našom území v dávnej minulosti.“ 1

Slovenská národná knižnica v Martine v rámci zmapovania tlačí 16. storočia zachovaných 
na  území Slovenska umožnila vydanie bibliografie tejto zbierky, ktorú vyhotovila uzná-
vaná odborníčka na tlače 16. storočia a zamestnankyňa Slovenskej národnej knižnice Lívia 
Fábryová. V tlačenej forme vyšla spolu s ďalšími dvomi bibliografiami v jednom zväzku pod 
názvom Tlače 16. storočia v  knižnici evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania 
v Kremnici, v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave a v knižniciach Nitrianskej diecézy 
– dodatky. 2

Jazykové rozloženie zbierky odzrkadľuje vtedajšiu prax v oblasti vydávania knižných doku-
mentov, väčšina z nich je písaná v latinčine alebo obsahujú latinsko-grécky text.

1 Rozhodnutie Ministerstva kultúry SR – sekcia kultúrneho dedičstva zo dňa 18. 10. 2002. Číslo: MK 
5332/2002400, s. 1, 6.

2 FÁBRYOVÁ, L. Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska. IV. zv. Tlače 16. storočia 
v knižnici evanjelického cirkevného zboru aug. vyz. v Kremnici, v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave 
a v knižniciach Nitrianskej diecézy – dodatky. Martin: Slovenská národná knižnica, 2018, s. 226–291.
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Percentuálne rozloženie zbierky podľa jazykov je nasledovné:

Podľa jazykov %

Latinčina 68 %

Gréčtina 18 %

Nemčina 7 %

Maďarčina 3 %

Francúzština 2 %

Čeština 2 %

Podľa obsahu sa najviac kníh týka histórie, pomerne veľa z nich má filozofický obsah, nie-
koľko publikácií sa zaoberá medicínou alebo ľudovým liečiteľstvom a niektoré z titulov patria 
do  oblasti literatúry alebo jazykovedy. Jednotlivé tituly zbierky z  obsahovej stránky odzr-
kadľujú tie vedné oblasti, ktoré vzdelané vrstvy jednotlivých európskych národov v 16. storočí 
najviac zaujímali.

Podľa obsahu majú knihy nasledovné percentuálne rozloženie:

Podľa obsahu %

História 45 %

Filozofia 15 %

Medicína 10 %

Náboženstvo 9 %

Právo 7 %

Literatúra 7 %

Geografia 5 %

Jazykoveda 2 %

Z hľadiska miesta vydania najviac kníh pochádza z tlačiarní dvoch významných európskych 
miest: z Bazileji a z Frankfurtu nad Mohanom, kde v 16. storočí pôsobili najväčšie tlačiarne.

Percentuálne rozloženie titulov vytlačených v jednotlivých mestách:

Podľa miesta vydania %

Bazilej 24 %

Frankfurt nad Mohanom 21 %

Lipsko 9 %

Wittenberg 9 %

Antverpy 7 %

Lyon 7 %

Ženeva 7 %

Kolín 4 %

Trnava 2 %
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Podľa miesta vydania %

Praha 2 %

Giessen 2 %

Krakov 2 %

Šintava 2 %

Štrasburg 2 %

PUBLIKÁCIE Z PRVEJ POLOVICE 16. STOROČIA
Najstaršia kniha zbierky je Commentarii Lingvae Graecae od francúzskeho humanistu, práv-
nika, filológa a diplomata Guillaume Budé (1468–1540), 3 ktorý je považovaný za najväč-
šieho znalca gréckeho jazyka svojej doby. Jeho komentované vydanie gréčtiny ovplyvnilo 
vo veľkej miere aj rozšírenie gréckej literatúry vo Francúzsku. Commentarii vytlačil tlačiar 
Johann Bebel (1. polovica 16. storočí), ktorý pôsobil v rokoch 1517–1538 v Bazileji.

Populárne dielo od holandského filozofa a filológa Erazma Rotterdamského (1466–1536) 
Colloquia familiaria 4 pochádza z  roku 1531 z  tlačiarenskej dielne Hieronymusa Frobena 
(1501–1563). Froben mal priateľské vzťahy so známym učencom Erazmom podobne, ako 
jeho otec Johann Froben (cca 1460–1527). Erazmus zomrel práve v  Bazileji pri návšteve 
v  dome H. Frobena. Colloquia familiaria je zbierka rozhovorov na  rôzne témy, ktoré sa 
postupne rozšírili. Dielo bolo prvýkrát vydané v roku 1518, do roku 1533 malo 12 nových 
vydaní a každé vydanie bolo rozšírené. Nakoniec vzniklo 50 individuálnych kolokvií, ktoré 
zahŕňali rozmanité témy ako vojna, cestovanie, náboženstvo, spánok, žobráci, pohreby a lite-
ratúra. Tieto diela boli písané v elegantnom štýle s ľahkým humorom a stali sa populárnymi 
cvičeniami pre študentov po celé generácie.

Kniha malého formátu s originálnou renesančnou väzbou pod názvom Epitome Chronicorvm 5 
pochádza z roku 1533, obsahuje biografie vladárov s drevorezmi ich portrétov. Publikácia bola 
vytlačená vo frankfurtskej tlačiarni Christiana Egenolpha (1502–1555). Cicerónova zbierka 
listov Epistolae Familiares 6 z  roku 1537 vyšla z  dielne Sebastiana Gryphiusa (1492–1556) 
v  Lyone. Gryphius pochádzal z  veľkej nemeckej tlačiarenskej rodiny, jeho otec bol známy 
tlačiar Michael Greyff (Greif ), jeho bratia Johann Gryphius a Franz Gryphius tiež pracovali 
v tomto odvetví.

COSMOGRAPHIAE VNIVERSALIS OD S. MÜNSTERA Z ROKU 1572
Cosmographiae Vniversalis Lib. VI. od nemeckého humanistu, učenca a hebraistu Sebastiana 
Münstera (1489–1552) z  tlačiarenskej diele Henricpetri v  Bazileji bola vytlačená v  roku 

3 Commentarii Lingvae Graecae, Gvlielmo Bvdaeo, Consiliario Regio, supplicumq3 libellorum in Regia magistro, 
autore. Indice latino, & graeco, locupletiore, & diligentiore multo. Simon hó Grimaiós. Basileae: (In Aedibvs Io. 
Bebelii), Anno M.D. XXX. [=1530]. (Mense Martio). [54] str., 1424 stĺp., [4] str. ; 4° (32,5×21,5 cm).

4 Familiarvm Colloqviorvm Des. Erasmi Roterodami opus, ab autore postremũ diligenter recognitum, emen-
datum, & locupletatum, adiectis aliquot lectu dignis colloquijs. Cum indice. Basileae: (In Officina Frobeniana 
per Hieronymum Frobenium, & Nicolaum Episcopium, Anno) M.D.XXXI. Mense Septembri. 3–994, [28] 
str.; 8° (16×11 cm).

5 Epitome Chronicorvm, Ac Magis insignium Historiarum Mundi uelut Index: Ab orbe condito ad haec usque 
tempora. Ex probatissimis quibusque Autoribus. Franc.: Chri. Egenolphus, (Francofurti, Christianus Aege
nolphus Hadamarius excudebat, 1533. Mense Augusto). A8–H8,I5 [=45] list. ; 8° (14,5×9,5 cm).

6 Epistolae Familiares M. T. Ciceronis Cvm Argumentis, Scholijs Christophori Hegendorphini, ac interpretatione 
Graecorum. Lvgdvni: Apvd Seb. Gryphivm, 1537. 574 str. ; 8° (15,5×10,5 cm).
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1572. 7 Podľa obľúbenosti a častého vydávania možno Münsterovu Cosmographiu popri biblii 
označiť za druhú najpopulárnejšiu tlačenú knihu 16. storočia. Od prvého vydania z  roku 
1540 bola viackrát doplnená, Münster naposledy v roku 1550 prepracoval vo väčšej miere 
latinskú a nemeckú verziu, ešte pred smrťou v roku 1552 dokončil aj francúzsky preklad. 
Rozdiely sa dajú pozorovať nielen pri rôznych vydaniach nemeckej a latinskej verzie, ale aj 
medzi latinskou a českou verziou, ako upozorňuje na túto skutočnosť vo svojej bakalárskej 
práci Markéta Krejčová, zdôrazňujúc pritom z hľadiska rekatolizačných a propagandistických 
snahách v Čechách aj účelovosť českého vydania z roku 1554. 8 Latinská verzia sa líši od ostat-
ných jazykových variácií aj v tom, že je doplnená hebrejskými citátmi a veľkým počtom ori-
ginálnych listov. Cosmographia vydaná v latinskom jazyku rátala s náročnejšou „klientelou“, 
bola určená predovšetkým pre vedeckú verejnosť. 9

VÝZNAMNÉ TLAČE Z 2. POLOVICE 16. STOROČIA
Bohato ilustrovaná kniha Emblematum liber 10 od talianskeho právnika a humanistu Andrea 
Alciata (1492–1550) patrí medzi populárne a mnohokrát vydané knihy 16. storočia. Zbierka 
gréckych epigramov doplnená komentármi a  ilustrovaná drevorezmi od  prvého vydania 
z roku 1531 bola viackrát rozšírená a viacerými komentátormi doplnená. Emblemata z roku 
1577 pochádza z dielne tlačiara Christophera Platina (1520–1589) v Antverpách, komentáre 
boli doplnené od  učenca Claude Mignaulta (1536–1606), drevorezy vyhotovil holandský 
drevorezbár Geerhaard Jansen van Kampen (1564–1592) podľa drevorezov nemeckého rez-
bára Virgila Soltisa (1514–1562).

Druhé české vydanie Mattioliho diela Herbář aneb Bylinář Wysoce včeného a wznesseného 
P. Doktora Petra Ondřege Mathiola... z  roku 1596 patrí medzi najviac propagované knihy 
zbierky zo 16. storočia. V roku 1998 bola kniha reštaurovaná a vybavená novou koženou 
väzbou. 11

V 15. a 16. storočí boli tlačené knihy s tureckou tematikou veľmi obľúbenými dielami pre-
dovšetkým kvôli tureckej hrozbe, ktorej európske štáty v týchto storočiach čelili. Historická 
kniha Chronicorvm Tvrcicorvm z roku 1578 vyšla vo Frankfurte nad Mohanom, zostavova-
teľom bol historik, kňaz a  rektor Philipp Lonicer (1532–1599). Ďalšia publikácia o  Tur-
koch z roku 1591 pod názvom Historiae Mvsvlmanae Tvrcorvm z pera Johannesa Löwenklaua 
(asi 1541–1594) patrí medzi významné diela s tureckou tematikou, ktoré v tomto období 
vznikli. 12

 7 Cosmographiae Vniversalis Lib. VI. In Qvibvs Ivxta Certioris Fidei Scriptores, Sine omni cuiuscunq3 molestia, uel 
laesione, describuntur, Omnium habitabilis Orbis partium situs propriaeq3 dotes. Regionum Topographicae 
picturae. Terrarum Ingenia, quibus fit ut tam differentes & uarias specie res, tam animatas quàm inanimatas, 
producat... Avthore Sebastiano Mvnstero. Basileae: Ex Officina Henricpetrina, (Mense Martio, Anno Salvtis 
M.D.LXXII. [=1572]). [184], 1332 str., 24 dvojstranových máp. ; 4° (31×21 cm).

 8 KREJČOVÁ, M. Katolická reformace v Kosmografii české Zikmunda z Púchova. Bakalářska páce. Praha: Uni
verzita Karlova, 2010. 44 s.

 9 WILSDORF, H. Präludien zu Agricola. I. Das Joachimsthaler Bergbüchlein des Hans Rudhart 1523. II. Die Cos-
mography des Sebastian Münster 1544. Berlin: Akademie Verlag, 1954, s. 75–78.

10 Omnia Andreae Alciati V. C. Emblemata: Cvm Commentariis, Qvibvs Emblematum omnium aperta origine, 
mens auctoris explicantur, & obscura omnia dubiaque illustrantur: Per Clavdivm Minoem Diuionensem. 
Antverpiae: Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regij, M.D. LXXVII. [=1577]. (... Mense Ivlio). 
732, [2] str. ; 8° (16,5×11 cm).

11 BOKROSOVÁ, K. Bohemiká v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave od 16. do 19. storočia. In: KRU
ŠINSKÝ, R. – VINTROVÁ, T. (eds.). Bibliotheca Antiqua 2015. Olomouc: SDRUK ČR – VKOL, 2015, s. 231–238.

12 BOKROSOVÁ, K. Knihy s tureckou tematikou v Študovni historických tlačí SPK v Bratislave. In: Bibliotheca 
Antiqua 2012. Olomouc: SDRUK ČR – VKOL, 2012, s. 87–94.
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HUNGARIKÁ SO SLOVACIKÁLNYM CHARAKTEROM
Vzácna historická tlač Rervm Vngaricarvm Decades Tres 13 z roku 1543 od talianskeho huma-
nistu a historika Antonia Bonfiniho (1427–1502) je prvá tlačená verzia jeho diela. Bonfini 
prišiel v roku 1486 do Budína na kráľovský dvor. Z poverenia Mateja Korvína (1443–1490) 
napísal dejiny Uhorska, jeho dielo malo veľký vplyv na uhorskú humanistickú historiografiu. 
Tlačiarom publikácie je Robert Winter (1. polovica 16. storočia), ktorý pôsobil v  rokoch 
1535–1544 v Bazileji spoločne s ďalšími tromi tlačiarmi (Balthasar Lasius, Thomas Platter 
a Johannes Oporin). Každý z nich vydával tlače aj samostatne. Bonfiniho dielo vychádzalo 
pod značkou Wintera, ktorý mal vo svojom signete postavu Minervy.

Ďalšie významné hungarikum je Decreta, Constitutiones Et Articvli Regvm Inclyti Regni Vnga-
riae 14 z roku 1584 z trnavskej dielne Mikuláša Telegdiho (1535–1586), ostrihomského kano-
nika a neskôr veľkoprepošta a biskupa v meste Pécs. Po okupácii dolnej časti Uhorska Turkami 
Telegdi žil a pôsobil v Trnave. V roku 1577 kúpil od viedenských jezuitov za 1 000 forintov 
starú tlačiareň a vo svojom trnavskom dome zriadil tlačiarenskú dielňu, ktorú neskôr zmoderni-
zoval. Táto tlačiareň bola v 16. storočí jediná na území Uhorska, ktorá patrila katolíckej strane, 
ostatných 30 tlačiarní spravovali prívrženci reformovanej cirkvi, ktorí pomocou tlačených diel 
v národnom jazyku úspešne šírili protestantskú vieru. Jezuiti si uvedomili propagačnú silu tlače-
ných kníh a usilovali sa tlač využiť na propagovanie katolíckej viery. Spomínaná Decreta je prvá 
tlačená zbierka uhorských zákonov, ktorá neskôr vychádzala pod názvom Corpus Juris Hunga-
raci v rôznych vydaniach. Zbierku zákonov zostavil humanistický vzdelanec, rímskokatolícky 
duchovný a nitriansky biskup Zachariáš Mošovský (Mossóczy, Zakariáš, 1542–1587). Decreta 
z právneho hľadiska nebola úradným dokumentom, bola to tlač zo súkromného podnikania, 
ktorú zostavovateľ po zjednotení zbierok zákonov z rukopisných zbierok vydal v tlačenej forme. 
Postupom času sa dokument stal základom zbierky uhorských zákonov v ďalších storočiach.

Ako protipól katolíckej tlače môžeme spomenúť aj zakladateľa maďarskej literárnej prózy 
evanjelického kňaza Petra Bornemiszu (1535–1584), ktorý pomocou patrónov založil v Šin-
tave (Szempte) tlačiareň a vydával aj svoje zbierky kázní. Aj tretia rozsiahlejšia časť jeho zbierky 
kázní z roku 1575 pod názvom Harmadic Resze Az Evangeliomokbol Es Az Epistolakbol Valo Tan-
vsagoknac 15 je významná tlač z obdobia náboženských rozporov, ktorá bola vytlačená v Šintave.

V  16. storočí v  stredoeurópskom regióne nevydávali veľa tlačených kníh v  národnom 
jazyku, aj tie mali väčšinou náboženský charakter. „Kronika o významných skutkoch sveta“ 
Chronica Ez Vilagnac Yeles Dolgairol 16 je dielo reformačného vzdelanca a kňaza Istvána Szé-
kelya (1505–1565). Historické dielo písané vo forme análov zachytáva v stručných chrono-
logických záznamoch pozoruhodné udalosti sveta až po súčasnosť. Kronika písaná čiastočne 
z hľadiska biblických dejov patrí medzi významné historiografické tlačené diela z obdobia 
16. storočia písané v maďarskom jazyku.

13 Antonii Bonfinii Rervm Vngaricarvm Decades Tres, Nvnc Demvm Indvstria Martini Brenneri Bistriciensis Trans-
syluani in lucem aeditae, antehac nunquam excusae. Qvibvs Accesservnt Chronologia Pannonum à Noah 
usque haec tempora, & Coronis Historiae Vngaricae diuersorum Auctorum. Basileae: Ex Roberti Winter Offi
cina, Anno MDXLIII. [=1543]. [10], 536, [56] str. ; 4° (29,5×20 cm).

14 Decreta, Constitutiones Et Articvli Regvm Inclyti Regni Vngariae, Ab Anno Domini, Millesimo Trigesimo quinto, 
ad annum post Sesquimillesimum Octogesimum tertium, publicis Comitijs edita. Cvm Rervm Indice Copioso. 
Tirnaviae: recens impressa [Mikuláš Telegdy], Anno Domini M.D.LXXXIIII. [=1584]. 1–792 [správne 752], 
44 str. ; 4° (30,5×20 cm).

15 Harmadic Resze Az Evangeliomokbol Es Az Epistolakbol Valo Tanvsagoknac. Mellyeket az keresztyeneknec 
Gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap... Költ Sempteről: [typ. Peter Bornemisa], 1575. h4–z4 , 
aa4–zz4, aaa4–zzz4, aaaa4–zzzz4, aaaaa4–zzzzz4, aaaaaa4–zzzzzz4, aaaaaaa4–zzzzzzz4, aaaaaaaa6 [=622], 305 
list. zach. ; 4° (22×15,5 cm).

16 Chronica Ez Vilagnac Yeles Dolgairol. Szekel Estvan. Craccoba: Niomtatot Striykouiai Lazar Altal, Christvs 
szwletesenec M.D.LIX. [=1559] esztendeibe. 30–229 list. ; 4° (18,5×13,5 cm).



63

ZBIERKA KNÍH ZO 16. STOROČIA V ŠTUDOVNI HISTORICKÝCH TLAČÍ SPK V BRATISLAVE

PÔVOD ZBIERKY A FYZICKÝ STAV TLAČÍ
Knihy zo 16. storočia pochádzajú z učiteľskej knižnice Lučeneckého gymnázia, ktoré vzniklo 
v roku 1870 zlúčením dvoch protestantských gymnázií. Školy získali tieto tlače pravdepo-
dobne darom, medzi menami vlastníkov najčastejšie figuruje Josephus Dobos a Stephanus 
Okolicsányi starší a mladší.

Stav zbierky z  hľadiska väzby je rôznorodý, niektoré knihy majú pomerne zachovanú 
pôvodnú väzbu so slepotlačou a sponami, u deviatich dokumentov chýba titulný list. Nie-
ktoré knihy zo zbierky boli vo veľmi zlom fyzickom stave a nedali sa ani vystavovať. Počas 
niekoľkých rokov sa knižnici podarilo tieto historické dokumenty zreštaurovať. Prvá fáza pre-
behla ešte v roku 1998, kedy knižnica získala finančné prostriedky od nadácie Open Society 
Fond, a vďaka tomu sa podarilo reštaurovať tri tituly zo zbierky (Mattioliho Herbář aneb Byli-
nář, Bonfiniho Rervm Vngaricarvm Decades Tres a od Calvina Tractavus Theologici Omnes). 
V roku 2008 dala knižnica zreštaurovať ďalších 13 kníh a v roku 2016 bola zreštaurovaná 
Cosmographiae od S. Münstera z  roku 1572. Reštaurátorské a konzervačné práce vykonali 
skúsené pracovníčky reštaurátorskej dielne Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vďaka zreštau-
rovaniu sa dajú tieto publikácie v priestoroch Študovne historických tlačí vystavovať a počas 
exkurzie knižnice aj prezentovať.

Knihy zo 16. storočia v Študovni historických tlačí SPK svojím obsahom a tlačiarenským 
vyhotovením reprezentujú dôležité diela významných európskych učencov, ktorí v tomto sto-
ročí pôsobili a svojimi dielami vo veľkej miere ovplyvnili spoločenský, náboženský, vedecký 
a  literárny vývoj celého európskeho kontinentu. Z  polygrafického hľadiska reprezentujú 
významné tlačiarenské produkty veľkých európskych tlačiarní.

COLLECTION OF BOOKS FROM THE 16TH CENTURY IN THE STUDY 
ROOM OF HISTORICAL PRINTS IN THE SLOVAK PEDAGOGICAL LIBRARY 
IN BRATISLAVA
Summary: The collection of 16th century books in the Slovak Pedagogical Library in Bratislava contains 
valuable prints that reflect the socio-development of the whole century, including the development of 
the Central European space. The works are mostly written in Latin and printed in major European 
printers. The bibliography of the collection, published in book form in 2018, greatly contributes to the 
popularization of these old prints.

Key words: Collections of books, old prints, 16th century.
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Obrázok č. 1: Titulný list knihy Commentarii z roku 1530.
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Obrázok č. 2: Časť knihy Cosmographiae z roku 1572.
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Obrázok č. 3: Titulný list Emblemata liber od A. Alciata z roku 1577.
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Obrázok č. 4: Začiatok knihy od Bonfiniho Rervm Vngaricarvm Decades Tres z roku 1543.
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Obrázok č. 5: Čast knihy Tractatus Theologici Omnes od J. Kalvína z roku 1597.


