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VZÁCNE TLAČE A ZBIERKY ČESKEJ PROVENIENCIE 
VO FONDOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE

Peter Sabov

Pohľad do zbierok a fondov v depozitoch Slovenskej národnej knižnice v Mar-
tine poukazuje na pozoruhodný výskyt tlačí českej proveniencie. Konštatovanie sa 
netýka dokumentov z rokov 1945–2003, kedy zákon o povinnom výtlačku zabez-
pečoval prakticky úplnosť českej vydavateľskej produkcie v Slovenskej národnej 
knižnici v Martine a naopak, úplnosť slovenskej vydavateľskej produkcie vo fonde 
Národnej knižnice v Prahe. 

Uvažujeme o starších obdobiach, v ktorých dochádzalo k pohybu dokumentov 
z úplne iných dôvodov. Dôvody vysokého počtu bohemikálnych tlačí sme rozdelili 
do piatich skupín:

• Spoločný geografi cký priestor oboch národov od najstarších čias – tento aspekt 
je mimoriadne dôležitý pre proces nekomplikovaného šírenia informácií, 
bez ohľadu na podobu média;

• Jazyková príbuznosť – mimoriadne výhodná pre budovanie kontaktov, vý-
menu skúseností a informácií;

• Spoločný vývoj v pomerne dlhom historickom období – čo analyzovaný proces 
mimoriadne zjednodušilo;

• Úzke kontakty najvýznamnejších osobností oboch národov – mimoriadne efek-
tívne najmä v historickej etape národného obrodenia, ale aj v skorších, ako 
aj neskorších obdobiach;

• Vyznávanie podobných kultúrnych hodnôt – čo považujeme za prirodzené 
vyústenie predchádzajúcich konštatovaní. 

Rozličné boli aj formy prísunu tlačí českej autorskej, vydavateľskej typogra-
fi ckej, geografi ckej a obsahovej proveniencie na Slovensko. Budeme sa venovať 
aspoň najdôležitejším:

• Slovenskí študenti prichádzajúci na Slovensko z českého školského prostredia 
–v minulosti bol tento spôsob šírenia informácií a literatúry azda najrozší-
renejší;

• Prenikanie reformácie na Slovensko – táto forma šírenia českej tlače do-
minuje najmä v kontaktoch cirkevných inštitúcií. Zaujímavé fakty podáva 
najmä fond františkánskej knižnice zo Skalice, ktorý obsahuje významné 
bohemikálne tlače;
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• Dary z českého vydavateľského prostredia slovenským národným inštitúciám – 
išlo o nezanedbateľné súbory dokumentov českých vydavateľov a tlačiarov. 
Spomenúť musíme najmä dary vydavateľov Kobra a Urbánka, ktoré dosa-
hovali vysoké počty knižničných jednotiek;

• Dary českých osobností slovenským osobnostiam – podrobnejšie budeme 
analyzovať uvedenú formu v ďalších častiach príspevku. 

Z typologického hľadiska išlo najmä o knihy, periodiká, zborníky a z chronolo-
gického hľadiska sme zaznamenali tlače z 15.–20. storočia. Počas analýzy zbierko-
vých typov tlačí sme zaznamenali jednotliviny, drobné kolekcie a celé knižnice. 

Typografi cky najstaršie tlače zastupujú tri inkunábuly:
Agenda Olomucensis, vydaná v Norimbergu u Stuchsa v roku 1498. Ide o zau-

jímavé dielo, pochádzajúce z knižnice bratislavských františkánov. Druhým zaují-
mavým titulom je Chronica Hungarorum, ktorej autorom je Johannes z Turca. Ide 
o brnenské vydanie z roku 1488, tlačiarov Konráda Stahela a Mateja Preinleina. 
Posledným titulom 15. storočia je dielo Jacoba de Voragine Legenda aurea. Bola 
vytlačená v českom prostredí pred rokom 1487. Pôvodne bola majetkom františ-
kánskeho kláštora v Skalici. 

Slovenská národná knižnica v Martine spravuje pomerne vysoký počet tlačí 16. 
storočia, ktoré majú jednoznačne českú provenienciu. V osobitnom vyčlenenom 
fonde tlačí 16. storočia sme zaznamenali 106 tlačí. Boli vydané alebo vytlačené 
v Ivančiciach (2), Kraliciach (4), Jezdikoviciach u Opavy (1), Litomyšli (7), Mladej 
Boleslavi (4), Morave – bez tlačiara (1), Náměšti (1), Olomouci (13), Prahe (65) 
a Prostějove (5 tlačí). 

Zaznamenali sme bohatú tematickú štruktúru v tejto skupine. Okrem teologic-
kých spisov v nej fi gurujú state z medicíny, jazykovedy

K najzaujímavejším titulom patrí dielo Petra Dasypodia Dictionarium Latinobo-
hemicumin usum et gratiam studiosae iuventutis Bohemicae, …z dielne olomouckého 
tlačiara Johanna Gunthera (1560), ako aj práca Hieronyma Brunschwyka Liber de 
Arte distillandi. Knijhy o prawém UměnijDystyllowánj… (Olomouc, Gunther, 1559). 
Druhý titul pochádza z knižnice rímskokatolíckeho kňaza Michala Rešetku, ktorý 
sa okrem kompletovania bibliografi ckej produkcie slovacík venoval aj zhromažďo-
vaniu bohemík. 

Počas pôsobenia Johanna Gunthera v Prostějove boli vytlačené dva zaujímavé 
tituly. Prvým je Flaviovo historické dielo O Wálce Židowské (1553) a paleotyp Nowý 
Zákon… z roku 1549. 

K vzácnym titulom patria aj pražské tlače z ofi cín Daniela Adama z Velesla-
vína, Jiřího Dačického, Jiřího Melantricha, Jana Severýna, Pavla Severýna alebo 
Bartolomeja Netolického. 
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Krásnym dielom je Mattioliho Herbarz, vydaný v roku 1562, ako aj teologické 
tlače z dielne Pavla Severýna z Kapí Hory, najmä Chelčického Knijha Wykladuw 
(1522, 1532) a Biblie z rokov 1529 a 1537. 

Uvedené dokumenty sa na Slovensko, resp. do knižníc slovenských osobností 
dostali prevažne formou nákupov, darov pre národné inštitúcie alebo osobnými 
kontaktmi medzi osobnosťami. 

Zaujímavé, i keď pomerne významné tituly sa na Slovensko dostali v priebehu 
19. storočia. V osobných knižniciach národných buditeľov, ale aj ďalších osobností 
sme identifi kovali pozoruhodné počty bohemík. V knižnici už spomínaného Mi-
chala Rešetku je uložená tlač Ctihodného Pátera Ludvíka de Ponte z Towaryšstwa 
Pána Gežíše Rozjímání… (Praha, 1671), brnenská tlač Kniha k Cžtenj pro Učence 
(1843), Křesťanská Kniha učenj a mrawů… Hradec Králové (1829), Theatrum Di-
vinum (Staré Město Pražské, 1616) a ďalšie zaujímavé dokumenty. 

Jazykovednú a literárnu orientáciu vykazuje vzácna osobná knižnica Martina 
Hamuljaka, orientovaného na germanistiku a slavistiku. Pôvodca udržiaval kon-
takty s českým intelektuálnym prostredím, čo sa výrazne prejavilo na jeho knižnej 
zbierke. Zo zaujímavejších titulov s1me zaznamenali Krátke Wypsánj Českého Krá-
lowstwj… od Jana Bohumíra Dlabača (Praha, 1818), Dobrovského Die Bildsamkeit 
der Slawischen Sprache (Praha, b. r.) a Geschichte der Böhmischen Sprache (Praha, 
1818), ako aj Mährische Legende von Cyril und Method toho istého autora (Praha, 
1826). Do skupiny geografi ckých a jazykových bohemík patrí aj Goetheho Iphige-
nia v Taurii (Praha, 1822). 

Zo začiatku n18. storočia pochádza dielo Grammatica linguae Boemicae (Praha, 
1704), k zaujímavým titulom patrí Hájkova Kronyka Czeská, vydná v roku 1819 
v Prahe. 

Do skupiny dobre zastúpených českých autorov patrí aj Václav Hanka (Gesne-
rowy idylky, Praha, 1819, Hankowy pjsne, Praha, 1831, Igor Swatoslawič, Praha, 
1821 a ďalšie tituly. 

Spoluprácu českého a slovenského prostredia dokumentujú práce slovenských 
autorov vydané v Čechách. Ako príklad uvádzame Hattalovo vydanie Zwukosloví 
jazyka staro– i novo– českého (Praha, 1854), ktoré autor venoval Hamuljakovi. 

V knižnici Martina Hamuljaka nájdeme aj diela ďalších vynikajúcich osobností 
čekých dejín, napr. Jana Amosa Komenského, Františka Palackého, Šebka Hněv-
kovkého, Jana Nejedlého, Jozefa Jungmanna, Jana Svatopluka Pressla, Franza 
Trnku, ale aj antické preklady v podaní Karola Vinařického. 

Jedným zo skvostov Hamuljakovej knižnice je pražské vydanie Eusebiovho 
diela Historia cyrkewnj z roku 1594. 
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Veľký počet bohemikálnych titulov sme zaznamenali v osobnej knižnici krem-
nického archivára Pavla Križku. Až 11 % zrekonštruovanej knižnice tvoria pražské 
vydania. Časť titulov obsahuje údaje o daroch autorov pre Križkovu knižnicu. 
Jedným z najcennejších je záznam napísaný Aloisom Jiráskom z roku 1900. 

Z hľadiska knižničných celkov má úplne nezastupiteľný význam osobnej 
knižnice Dr. Alice Masarykovej, dcéry Tomáša G. Masaryka. Knižnica, ktorá na 
Slovensku po nej zostala obsahuje viac ako 2000 titulov. Bohemiká tvoria okolo 
38 %. Z českých autorov je nevyhnutné spomenúť najmä Petra Bezruča, bratov 
Čapkovcov, Aloisa Jiráska, Boženu Němcovú, Jana Nerudu, Jaroslava Seiferta, 
ale zastúpení sú aj ďalší. 

Mimoriadny význam majú biografi cké diela (životopisy Bacha, Beethowena, 
Brahmsa, Chopina, Paderewského, Plutarcha, Tacita a mnohých iných. V knižnici 
je množstvo obrazových publikácií a hudobniny. 

Kontakty s významnými domácimi i zahraničnými osobnosťami sa prejavujú 
v bohatých posesorských poznámkach. Knihy do zbierky Alice Masarykovej ve-
novali Kornel Stodola, Albert Pražák, Máša Haľamová, Josef Groh, Ján Šikura, 
Karel G. Hlava, Josef Z. Schneider, Tereza Dubrovská, Eugen Lederer, Marie 
Glabazňová, Marie Nesnídalová, Ján Slávik, J. Skopal, Jozef Škultéty a ďalše vý-
znamné osobnosti, ale aj mnohí jednoduchí ľudia, ktorí prechovávali úctu k tejto 
významnej osobnosti. 

Rozsah, obsah a dôkladnú analýzu bohemikálnych tlačí vo fonde Slovenskej 
národnej knižnice v Martine nie je možné vyčerpávajúco predstaviť v krátkom 
príspevku. Na druhej strane možno konštatovať, že rekonštrukcie historických 
knižníc, ktoré na pôde uvedenej inštitúcie neustále pokračujú, prinášajú množstvo 
nových údajov o slovacikách, bohemikách, polonikách, germanikách, hungarikách 
a rusikách. Každá rekonštruovaná knižnica má vlastný elektronický katalóg, ktorý 
obsahuje všetky základné údaje, potrebné na realizáciu tohto typu výskumu. 

V našom príspevku sme venovali pozornosť najmä tým titulom, ktoré doku-
mentujú historické vzťahy medzi českým a slovenským kultúrnym prostredím. Sme 
presvedčení, že v krátkej budúcnosti budeme môcť informovať o ďalších tituloch, 
zbierkach, častiach zbierok a tiež vzťahoch, ktoré možno v knižničných tituloch 
zaznamenať. 

Možno seriózne konštatovať, že tlače českej proveniencie majú vo fonde Sloven-
skej národnej knižnice nezastupiteľné miesto a výrazným spôsobom ovplyvnili po-
zitívny vývoj slovenskej knižnej kultúry vo viacerých smeroch. Je však nevyhnutné, 
aby sa ich dôslednému výskumu venovala aj v budúcnosti náležitá pozornosť. 
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FABRITIUS, Leopold Mrawná naučenj na wssecky wegročnj neděle, … Praha 1761

HELFERT, J. Anleitung zum geistllichen… Prag 1856

ČASOPIS Časopis pro katolické duchowenstwo. Praha 1831

CHAIGNON, T. J. Rozjímání kněžská, anebo Kněz konáním modlit-
by rozjímavé posvěcen

Brno 1884

ZLATÁ Zlatá neomilné ržimsko-katolické prawdy 
Dennice… 

Praha 1728

WLASÁK, J. W. Bibliotéka mládeže. Praha 1843–45

HEUSLER, F. Homiletické listy Praha 1908

HEUSLER, F. Homiletické listy. Praha 1911

HEUSLER, F. Homiletické listy. Praha 1908

SLOVNIČEK Slovníček cizích slov v češtině. Praha b. r. 

RANNJ Rannj wyklad Episstol Nedělnjch celého roku. Brno 1792

DONIN, L. Malý křesťansko-katolický Přítel Nemocných pro 
zdravé i nemocné. 

Praha 1870

ČERMÁK, A. Nedělnjch Kázanj. Díl druhý. Praha 1828

KULDA, B. M: Posvátná kazatelna. Olomouc 1873

JIRSIK, J. V. Kázaní na všecky neděle a svátky celého roku… Praha 1856

KULDA, B. M. Posvátna kazatelna, … Olomouc 1867

ČASOPIS Časopis pro katolícke duchowenstwo. Praha 1830

ČASOPIS Časopis pro katolícke duchowenstwo. Praha 1828

FRENCL, I. A. Biblická encyklopédie… Praha 1855

KÁZANI Kázaní na neděle a svátky Páně… Brno 1883

KAZATELNA Kazatelna. Roč. IX. Pelhřimov 1911

REIDINGER, J. G. Dissertatio theologica, scholastico-moralis… Olomouc b. r. 

KUBIČEK, J. Kazatel. Roč. IV. Olomouc 1897

ČASOPIS Časopis pro katolícke duchowenstwo. Praha 1878

HRDLIČKA, R. M. Řeči pastýřské… Praha 1812

DVORECKY, J. M. Křesťanská cvičení. I. Díl. Brno 1901

KOPAL, P. Říše ducha sv. Praha 1902

PROCHÁZKA, F. J. Písmo swaté Nowého Zákona… Praha 1786

Ukážka základného pasportizačného súpisu tlačí, vyhotoveného pre potreby 
budovania katalógu bohemikálnych tlačí vo fonde Slovenskej národnej knižnice 
v Martine
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Obrazová príloha

Č. 1. Knižný dar Aloisa Jiráska Pavlovi Križkovi
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Č. 2. Komenského dielo z fondov Slovenskej národnej knižnice v Martine


