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KNIŽNÉ MINIATÚRY A ICH MIESTO 
V HISTORICKÝCH KNIŽNIČNÝCH FONDOCH 

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE

Peter Sabov

Zberateľstvo má na Slovensku dlhodobé tradície. Zberateľmi môžu byť ľudia 
rozličného povolania i veku, no na druhej strane, aj obsahom zberateľstva môžu 
byť akékoľvek predmety. Každý človek, ktorý je postihnutý touto, azda jedinou, 
pomerne príjemnou chorobou, prechádza jej viacerými štádiami. V školskom veku 
to bývajú najčastejšie známky, servítky, odznaky alebo zápalkové krabičky. Celý 
proces je pomerne jednoduchý, rozširovanie zbierky viac-menej náhodné a ve-
domosti o exponátoch zväčša povrchné a nepresné. 

V zrelom veku sa zberateľ obyčajne orientuje na vzácnejšie typy exponátov 
alebo sa zberateľstvu začína venovať kvalitatívne vyššou formou. Študuje odbornú 
literatúru, číta monografie, sleduje katalógy. Možno konštatovať, že počiatočný 
amatérsky zápal sa pozvoľna mení na solídny profesionálny záujem. 

Tento pomerne rozsiahly, v niektorých fázach možno až mentorský úvod, som 
do svojho príspevku zakomponoval zámerne, pretože sa budem venovať mimo-
riadne atraktívnemu prvku zberateľských aktivít – knihe. Zberateľstvo kníh má na 
európskom kontinente naozaj bohatú tradíciu. Venovali sa mu v minulosti a venujú 
sa mu, pochopiteľne aj dnes, tak jednotlivci, ako aj inštitúcie. Vo svetových aukč-
ných sieňach, na knižných trhoch i burzách menilo svojich majiteľov neuveriteľné 
množstvo rukopisov a kníh. Pohnútky túžby po najvzácnejších knihách mohli 
byť a boli rôzne. Od snobskej túžby vlastniť to, čo nemajú iní, po úctu k starým 
múdrostiam a textom. 

Aj na Slovensku sa zberatelia kníh objavujú už v predchádzajúcich storočiach, 
a nie vždy tieto zbierky charakterizovali len osobné ambície zberateľov. Viaceré, 
do dnešných čias zachované historické knižnice, prezentovali svojím obsahom 
starobylosť slovanskej a slovenskej literárnej produkcie. Spomeňme aspoň čes-
ko-slovenskú knižnicu Jána Ribaya, rýdzo slovenskú knižnicu Michala Rešetku 
alebo bohatú slovanskú knižnú zbierku Martina Hamuljaka. Spomínané súbory 
rukopisných a tlačených dokumentov neboli len pýchou vlastníkov, ale zároveň 
plnili aj ďalšie dôležité úlohy. Boli nielen ucelenými súbormi bibliografických 
jednotiek, boli aj zdrojom poučenia a zábavy. Významným momentom bola nad-
radenosť obsahu pred formou. Vonkajšia a vnútorná výzdoba, formát alebo knižná 
väzba neboli rozhodujúcimi faktormi. 

Knižné miniatúry a ich miesto v historických knižničných fondoch Slovenskej národnej knižnice…
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Ak sledujeme paralelu v oblasti zámerov a cieľov vtedajších zberateľov s dneš-
nými, nachádzame množstvo spoločných čŕt. Vtedajší, rovnako ako dnešní, vyna-
kladali obrovské finančné prostriedky na zveľadenie svojich zbierok. Porovnateľný 
je aj pocit z obsahového, či umeleckého bohatstva exponátov a veľký význam má, 
v minulosti i dnes, informačný potenciál knižných zbierok. 

Hlavným mottom a kľúčovým bodom tohtoročnej odbornej konferencie v Olo-
mouci je architektúra knihy, konkrétne forma, obsah, ale aj jej tvar. Z tohoto 
dô vodu by som sa v ďalšej časti môjho príspevku rád zameral práve na tento 
as pekt. 

V problematike architektúry knihy hrá mimoriadne významnú úlohu jej formát. 
Okrem najbežnejšieho knižného formátu A5 (približne 21 cm), najviac pozornosti 
vzbudzovali, vzbudzujú a pravdepodobne aj budú vzbudzovať netypické formáty. 
Ide o nadmerné, alebo lepšie povedané rozmermi objemné knižné dokumenty, 
a naopak, veľmi drobné knižné vydania. Oba formáty majú svoje špecifiká. Pre 
malý formát hovorí v prvom rade ideálna manipulovateľnosť, kým gigantické 
formáty vyžadujú priam perfektnú fyzickú prípravu bádateľa. 

V mojom príspevku sa budem venovať prvému typu dokumentov, ktorý z hľa-
diska knižnej architektúry neznamená len zaujímavý moment vo vývoji vonkajšej 
formy tlačenej knihy, ale jednoznačne smeruje k jednoduhšiemu sprístupneniu 
informácie smerom k používateľovi. 

Miniatúrne knihy, tzv. „kolibríky“ figurujú vo fondoch knižníc už niekoľko 
storočí. Podľa dostupných prameňov sa prvé miniatúry objavili už v období vy-
nájdenia kníhtlače Johannom Gensfleischom Gutenbergom. Samotný Gutenberg 
nemal pravdepodobne žiadnu ambíciu experimentovať s knižným formátom, 
hneď v prvých mesiacoch po realizácii svojho dejinného vynálezu. Postaral sa 
o to jeho pomocník a čiastočne aj konkurent Peter Schöffer. Šikovný typograf 
tlačil údajne odbornú literatúru pre potreby univerzitných študentov. Dnes nie je 
známe, do akej miery sa mu táto činnosť oplatila. Je však isté, že neprotestovali 
ani študenti. Pravdepodobne boli knihy menších formátov oveľa lacnejšie, ale aj 
obľúbenejšie. 

V 16. storočí trend vydávania netypických formátov pokračoval. Spôsobili to 
aj prevratné historické udalosti – reformácia, protireformácia, vydavateľské akti-
vity univerzít, ale aj pozorovateľný rozvoj vied, súvisiaci s postupným šírením 
myšlienok humanizmu a renesancie do stredoeurópskych geografických priesto-
rov. Malé formáty mali obdivuhodnú vlastnosť – bolo k dispozícii kedykoľvek 
a kdekoľvek. Aj na pomerne malom Slovensku sa zachovalo viac ako 30 000 tlačí 
16. storočia a možno medzi nimi nájsť viaceré vydania, potvrdzujúce spomínaný 
trend. Z dôvodu objektivity je třeba podotknúť, že väčšina z nich presahuje mini-
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málnym spôsobom hranicu, ktorá musí byť zachovaná pri tlačiach považovaných 
za „kolibrie“ vydania. 

Aj v priebehu 17. storočia vznikali „kolibríky“ vo všetkých európskych typo-
grafických oficínach. Z hľadiska ich zastúpenia vo fondoch Slovenskej národnej 
knižnice v Martine musím vyzdvihnúť najmä krásne drobné zväzky z dielne mní-
chovského tlačiara Kornélia Leyssera. 

Zo 17. storočia pochádza aj miniatúrne vydanie jednej z kníh Galilea Galileiho 
(obsah knihy tvorí list toskánskej veľkokňažnej Kristíne z Loreny). Dielko vy-
šlo v roku 1615 a má na spomínané obdobie neuveriteľné rozmery – 18×13 cm. 
Spomínaná miniatúra bola vydražená v Anglicku v roku 1999. 

Podľa dostuných prameňov v miniatúrnom formáte vyšla Galileovi aj jedna 
z jeho odborných prác, žiaľ, pravdepodobne sa nezachovala. 

Odborná i populárna literatúra považuje 18. storočie za revolúciu vo vydáva-
ní miniatúrnych kníh. Tento typ tlačí má percentuálne vysoké zastúpenie napr. 
v kláštorných a šľachtických knižniciach. Malé knižné formáty boli obľúbené aj 
u významných osobností európskej histórie. Je známe, že Mária Antoinetta, okrem 
historicky dokázaných ľudských i kráľovských negatív, bola známou milovníč-
kou analyzovaného typu tlačí. Malé knižky si dávala vyhotovovať u dvorného 
kníhviazača a prechádzala sa s nimi po záhradách vo Versailles. Na prechádzky 
ich nosila ukryté v rukavičkách. 

Autority v oblasti dejín knižnej kultúry na Slovensku hovoria o prvých kontak-
toch s miniatúrnymi knižkami, vydanými na našom území, práve v 18. storočí. 

Spomínané obdobie, nasýtené duchom osvietenstva, malo všetky predpoklady, 
aby obohatilo knižnú kultúru, pričom malo dostatok síl aj na experimentovanie 
v tejto oblasti. Zaujímavé sú v tejto súvislosti viaceré francúzske tituly, ktoré počas 
18. storočia vychádzali v Paríži, Lyone a Marseille. 

Kým Európa pokračovala aj v 19. storočí v načrtnutom trende, vychádzalo na 
geografickom teritóriu Slovenska najmä množstvo drobných náučných spisov 
malých formátov. Aj keď to neboli rozmermi typické kolibríky, bola tu snaha 
o vy dávanie drobných, lacných a obyčajným ľuďom prístupných tlačí, ktoré ob-
sahovali potrebné informácie z oblasti hospodárstva, ľudovýchovy, lekárstva, 
pestovateľstva, mravnej a etickej výchovy. Pre deti a mládež vychádzali v tomto 
časovom úseku viaceré poučné príbehy, rozprávky a povesti. Najmä matičné roky, 
ako aj obdobie Národného domu a Muzeálnej slovenskej spoločnosti je charakte-
ristické týmto typom literatúry. V tejto súvislosti možno vyzdvihnúť spoluprácu 
slovenských národne činných jednotlivcov so všetkými slovanskými krajinami, 
čo sa prejavilo aj zvýšenou distribúciou literatúry z týchto krajín. Išlo prevažne 
o drobné a náučné spisy (napr. tituly vydavateľa Františka Urbánka). 

Knižné miniatúry a ich miesto v historických knižničných fondoch Slovenskej národnej knižnice…
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Podobné spisy boli teda charakteristické pre väčšinu slovanských krajín. Ty pic-
kým príkladom je zachované torzo osobnej knižnice dr. Dušana Mako vic kého, 
osobného lekára vynikajúceho ruského spisovateľa a filozofa Leva Nikolajeviča 
Tolstého. Viac ako 60 % analyzovaných tlačí má formu drobných brožovaných 
zošitov (rozmery 13×10 cm), vydávaných väčšinou v Moskve a Sankt Peterburgu. 
Ceny sa pohybovali od 6 do 7 kopejok. Zvláštnosťou, v ojedinelých prípadoch, 
bolo mierne zvýšenie ceny (na tlači túto skutočnosť možno pozorovať znehod-
notením pôvodnej ceny a natlačením novej). O niečo drahšie (7 až 9 kopejok) 
boli tzv. „papky“ – pevné väzby. Zošity vychádzali v edíciách, najčastejšie sa 
vyskytuje Izdanie „Posrednika“ (vydanie Sprostredkovateľa), ktoré podľa zacho-
vaných poradových čísel možno odhadovať na viac ako 1 000 titulov. Ide o diela 
významných ruských literátov (Gogoľa, Puškina, Tolstého a i.). 

Zaujímavým prvkom bol výtvarný aspekt vydaní. Každý titul obsahoval ilu-
strovanú brožovanú obálku (mnohé tlače boli okrem toho bohato ilustrované), 
pričom autormi ilustrácií boli často vynikajúci ruskí výtvarníci a maliari (napr. 
Repin). Analýza zošitových vydaní poukazuje na jeden dôležitý moment, na zá-
klade ktorého možno konštatovať, že v rokoch 1890–1912 pôsobilo v Moskve 
veľké množstvo tlačiarní. 

20. storočie a prakticky aj prvé roky nového, 21. storočia poukazujú na pre-
trvávajúcu obľúbenosť „kolibríkov“ vo vydavateľskej a typografickej činnosti. 
Predsa však nastala istá podstatná zmena. Malý formát v súčasnosti už nefiguruje 
ako prostriedok získavania dôležitých informácií pre široké vrstvy obyvateľstva, 
resp. Tento moment je zatláčaný do úzadia liberalizáciou trhu. „Kolibríky“ vyho-
tovené v honosnej podobe sú drahým artiklom, ktorý zaujíma najmä zberateľov 
a bibliofilov. 

Vydavateľstvá, tlačiari, umeleckí reštaurátori, umeleckí kníhviazači i priemy-
selní kníhviazači sa pokúšajú vyhotovovať až rekordne malé formáty. 

Prakticky všetky európske krajiny venujú malým knižným formátom pozor-
nosť. V Českej republike má dlhú históriu a významné postavenie kníhtlačiareň vo 
Vimperku, známa najmä reprezentačnými vydaniami koránu (zakladateľmi tejto 
tradície bola už v prvej štvrtine 20. storočia rodina Steinbrenerovcov). 

Poliaci sa hrdia zbierkou Zygmunta Skoczneho, ktorý vlastní najväčšiu zbierku 
najmenších kníh v Poľsku. Najmenšia má údajne rozmery špendlíkovej hlavičky 
a obsahuje latinskú abecedu. Ďalšie sú taktiež pozoruhodne miniatúrne. 

Nemeckí zberatelia majú pravdepodobne najprepracovanejšiu organizáciu 
a sys tém zberateľstva knižných miniatúr na svete. V meste Stuttgart vychádza 
štvrťročne medzinárodne registrovaný odborný časopis „Miniaturbuch Journal“, 
ktorý záujemcov informuje nielen o zbierkach a vlastníkoch tohoto typu knižných 
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dokumentov, ale aj o celosvetových aktivitách, burzách, možnostiach výmeny 
zväzkov alebo o organizovaných výstavách, expozíciách, ako aj o nových „ko-
librích“ vydaniach zaujímavých titulov. 

Na Slovensku sa vydávaniu „kolibríkov“ venujú viaceré vydavateľstvám, 
napr. Tatran, Petzolt a ďalší. Známe sú aj aktivity jednotlivcov, ktorí sa venujú 
zbieraniu, zhromažďovaniu, ale aj vydávaniu a výrobe malých kníh. Známy je 
najmä Gejza Szabó z Komárna, ktorý sa před niekoľkými rokmi prezentoval aj 
expozíciou svojich exemplárov. 

Ak by sme si položili otázku, ktorá kniha je najmenšia na svete, pravdepodobne 
by sme sa dostali do problémov. Jednoznačne na túto otázku nemožno totiž dať 
definitívnu odpoveď. Vo Frankfurte nad Mohanom predáva jedno z tamojších 
múzeí údajne najmenšiu knihu na svete. Ide o miniatúrku rozmerov 3,5×3,5 mili-
metra, viazanú v koži a zdobenú zlatými ornamentami. Obsahom publikácie je 
modlitba „Otčenáš“ preložená do britskej a americkej angličtiny, nemčiny, fran-
cúzštiny, španielčiny, holandčiny, a napokon švédštiny. Pre lepšiu čitateľnosť je 
ku každému zväzočku priložená lupa. 

Podobné informácie o „najmenších knihách sveta“ sú dostupné pochopiteľne 
vo viacerých prameňoch, najčastejšie na internete. 

Postupom času boli odbornou i laickou verejnosťou prijaté isté pravidlá, ktoré 
jednoznačne stanovujú definíciu „kolibrieho“ knižného vydania. Jednoznačne 
musí ísť o dokument, ktorý nepresahuje veľkosťou 100 mm. Väzba dokumentu 
by mala zodpovedať ustáleným knihárskym normám a tlačiar by mal zachovať 
tradičné metódy kníhtlače. 

Aké je teda pozitívum vyhotovovania kníh malých a najmenších formátov? Po 
podrobných analýzach možno vytypovať niekoľko významných aspektov:
• jednoduchá manipulácia s produktom a rýchly kontakt s požadovanou infor-

máciou;
• podstatné zníženie ceny v porovnaní s drahými rukopismi a starými vzácnymi 

tlačami (tento moment ustupuje v súčasnosti do úzadia v súvislosti s cenovými 
reláciami všetkých produktov, vrátane kultúrnych);

• ľahká možnosť uloženia v regáloch súkromných i verejných knižníc. 
Medzi negatíva možno zaradiť nasledovné momenty:

• sledovanie expozičných a zberateľských cieľov na úkor šírenia lacnej a kva-
litnej informácie;

• malá kvalita brožovaných vydaní „kolibríkov“, čo má za následok ich nízku 
životnosť. 
Napriek tomu možno považovať existenciu malých knižných formátov počas 

ich vývoja, ako zaujímavý moment v oblasti dejín knižnej kultúry, s nesporným 

Knižné miniatúry a ich miesto v historických knižničných fondoch Slovenskej národnej knižnice…
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prínosom pre zvýšenie vzdelanosti a informovanosti najširších vrstiev obyvateľ-
stva. 

V záverečnej časti príspevku sa zameriam celkom konkrétne na prezentáciu 
titulov formátovo malých a najmenších tlačí vo fondoch Slovenskej národnej 
kniž nice v Martine. 

Z rukopisov, ktoré sú považované za mimoriadne vzácne exempláre každej 
knižnice, sa v našich knižných a knižničných zbierkach (rozsah fondu je viac 
ako 4 milióny zväzkov), nezachoval veľký počet miniatúrnych vydaní. Praktivky 
neexistuje žiadny rukopis, ktorý by vyhovoval normám, uvedeným v predchádza-
júcom texte. K najvzácnejším malým formátom patria kaligraficky písané modli-
tebné knižky, ktorých autorkou je grófka Oľga Seherr Thoss, stará matka jedného 
z grófov Aponiovcov. Všetky sú uložené v expozícii slávnej Oponickej knižnice, 
ktorá je dlhodobo inštalovaná v malom kaštieli v Oponiciach. 

Z ostatných stojí za zmienku len málo zachovaných rukopisov, pochádzajúcich 
prevažne z fondov konfiškovaných kláštorných knižníc. Počas procesu reštitúcií 
boli všetky vzácne exempláre protokolárne odovzdané pôvodným vlastníkom, 
a tak by nebolo profesionálne, uvádzať ich ako exempláre Slovenskej národnej 
knižnice. Ako ilustračný príklad možno azda uviesť jeden z rukopisov premon-
štrátskeho kláštora z Jasova „Haec svnt officiosa pietatis exercitia Christiani mi-
litis certantis pro coeli patria“ z roku 1730. Titulný list tohoto malého rukopisu 
je zaujímavo kolorovaný. 

Veľmi skromné zastúpenie majú „kolibríky“ aj vo fonde prvotlačí. Najmenšie 
formáty dosahujú prevažne veľkosť okolo 20 cm. Jediným zástupcom skutočne 
malých vydaní je dielo „Armandus de declaratione difficilius terminorum theo-
logiae… Lyon, 1500.“

Malé, „kolibrie“ formáty, sú bohato zastúpené vo fonde tlačí 16. storočia. Typo-
logicky ich možno deliť na tzv. postinkunábuly (tlače do roku 1550) a mladšie 
tlače 16. storočia (do roku 1600). K najvzácnejším patria diela „Desiderii Erasmi 
Roterodami Colloquiorum familiarum“ vydané v Bazileji u Frobena v roku 1524, 
Lucius Fenestella: „De magistratibvs, sacerdotiisqve Romanorum libellus“ (Bazilej 
1546), „Fons vitae: ex quo scaturiunt…“ (Krakov 1543), „Virtvtvm vitio rumque 
exempla“ od Nicolausa de Hanapis (vyšlo v Antverpách 1550), a dielo Valeria 
Maxima „Dictorvm factorvmq…“ (Lyon 1547). 

Osobitnú pozornosť si zaskuhujú diela, ktoré opustili benátsku dielňu Alda 
Manutia. Spĺňali totiž najprísnejšie kritériá epochy humanizmu a renesancie, aj 
napriek niektorým kritickým hlasom súčasníkov. Texty pôvodných rukopisov boli 
podrobené odborným korektúram, a tým boli odstránené chyby, ktoré sa hromadili 
mnohonásobným prepisovaním rukopisov. Okrem obsahovej stránky vynikali 
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tlače ohromnou úpravou, ktorú charakterizovala aj prvýktrát použitá, tzv. tlačená 
kurzíva. Zaujímavosťou bol práve menší formát viacerých vydaní. 

Prakticky rovnakú hodnotu majú ďalšie tlače 16. storočia, ktoré boli vyda-
né v nasledujúcich rokoch. Pre lepšiu predstavivosť niektoré uvedieme. Predo-
všetkým ide o „Enchiridion Militiae Christianae“ Ioanna Iusta Lansperga (Ant-
verpy 1551), ďalej dielo „Loci communes rerum theologicarum…“ Ioanna Hof-
meistera (Antverpy 1557) a Ezopove „Aesopi Phrygi Fabulae Graece…“ vydané 
v Bazileji v roku 1558. 

Všetky analyzované tlače poukazujú na skutočnosť, že „kolibríky“ vydávali 
prakticky vo všetkých európskych vydavateľstvách a tlačili vo všetkých známych 
tlačiarňach. Len ilustračne, išlo napr. o Terentiove „Comoediae“ v Leydene, 
die la Augustina Aurelia v Kolíne, Lucanove práce v Antverpách, Aristotelovu 
Metafyziku v Benátkach a i. 

V tomto storočí sa objavujú tlače malého formátu aj v národných jazykoch, 
z nášho hľadiska bola najvýznamnejším jazykom čeština, ktorá v tlačiach vyda-
ných na území Slovenska absorbovala viaceré slovakizmy (najznámejší v tomto 
smere je tzv. „Bardejovský katechizmus z roku 1578, ktorý je najstaršou tlačou 
vydanou v národnom jazyku u nás) a patrí prakticky taktiež medzi formátovo 
menšie dokumenty. 

V 17. storočí sa v „kolibríkoch“ objavujú viaceré zaujímavé ilustračné prvky. 
Najtypickejšou bola medirytina, ktorá sa okrem titulného listu objavuje, aj ako 
významný informačný moment. V tomto smere vynikajú už spomínané produkty 
tlačiarne Kornélia Leyssera z Mníchova, ktoré sa vo fonde Slovenskej národnej 
knižnice nachádzajú v pomerne hojnom počte. 

Veľké množstvo tlačí produkovala v 17. storočí na Slovensku aj Trnavská uni-
verzita, založená Petrom Pázmaňom v roku 1635. Medzi nimi bolo aj niekoľko 
titulov v malom formáte. Išlo prevažne o teologické diela. 

Z tlačí 18. storočia je pomerne náročné vytypovať najtypickejšie tituly, vydané 
v malých formátoch. V tejto epoche osvietenstva vznikol rad historických knižníc. 
Tie, ktoré sa dostali do vlastníctva a správy Slovenskej národnej knižnice, obsa-
hujú celý rad „kolibríkov“ a o niečo väčších drobných formátov. 

Pretože 19. a 20. storočie sme podrobnejšie analyzovali v predchádzajúcich 
blokoch textu, nie je potrebné zaoberať sa týmto obdobím na tomto mieste. 

Väčšina najvýznamnejších miniatúr z fondov Slovenskej národnej knižnice 
tvorí v súčasnosti ťažiskový expozičný prvok zaujímavej dlhodobej výstavy 
„Ko li bríky v Tatrách“. Expozícia je nainštalovaná v hoteli Smokovec v tatran-
skej lokalite Starý Smokovec. Národná knižnica z martina sa podieľa na podu-
jatí ako odborný garant. Ide o zaujímavú propagáciu malých knižných formátov, 
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orientovaný najmä na ich vývoj v priebehu minulých storočí. Až posledný blok 
expozície sa zaoberá súčasnými vydaniami, ktoré v mnohých prípadoch novou 
formou interpretujú obsah starovekých a stredovekých titulov. 

Je potešiteľné, že aj v období digitalizácie a reformátovania starých pamiatok 
a vzácnych informácií na moderné typy nosičov, zostáva kniha, a to aj vo svojej 
miniatúrnej podobe stredobodom záujmu zberateľov, knihovníkov, odborných 
a vedeckých pracovníkov. Všetci títo si uvedomujú, akým zložitým procesom 
prešla kniha vo svojich dejinách, a aký obrovský bol jej prínos pri prenose po-
znatkov a informácií, a tým aj pri vzdelávaní človeka. 
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Obrazová příloha

Obr. 1: Krásne vyhotovený titulný list v tlačiarskej dielni „Elzeviariane“

Obr. 2: Miniatúrny korán z fondov Slovenskej národnej knižnice v Martine
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Obr. 3: Typický „kolibrík“ 21. storočia

Obr. 4: Väzba miniatúrneho koránu
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Obr. 5: Porovnanie viacerých knižných formátov

Obr. 6: „Kolibríková“ forma monografie o kráľovi Matejovi Korvínovi


