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„Krásna kniha“ autorská kniha 

 

Katarína HORNÍKOVÁ 

 

 1.Úvod 

 

Kniha a pohľad na ňu v súčasnosti 

 

Kniha je dnes predmetom bežnej potreby. Je hromadne vyrábaná a ľahko dostupná. Môžeme 

si ju kedykoľvek a akokoľvek zaobstarať. To sa odráža na vzťahu človeku ku knihe tiež v 

spôsobe s jej zaobchádzaním. Knihy nie sú považované len za výnimočný produkt ľudskej 

činnosti, ale za vec, ktorú ide celkom bežne nahradiť novou. 

Jednou zo základných snáh každého štátu je gramotnosť obyvateľstva. Vďaka tomu kniha už 

nie je výsadou privilegovaných vrstiev, ale prostriedkom poznania, ktorá je dostupná 

všetkým. 

S technickým pokrokom úcta ku knihe klesá. Náročná cesta za poznaním prostredníctvom 

knihy je nahradená jednoduchou a pohodlnou cestou vďaka rádiu, televízií alebo internetu.  

 

Je len otázkou času, kedy v tomto rýchlom technickom svete bude nahradená tlačená kniha 

elektronickou. Potom už bude na každom človeku aby posúdil, ktorá z ciest za poznaním by 

bola tou najlepšou.  

 

2. Tajomstvo knihy 

 

Hoci slovami sa vyjadrujeme, píšeme predsa slovo samo o sebe nebýva jediným programom 

nášho písania. Napísané slovo sa nám prihovára nie len svojím obsahom, ale aj rukopisom či 

tvarom písmen, materiálom na ktorom je písmo použité. Kniha teda nie je teda iba sýpkou, do 

ktorej sú naskladané množstvá slov, kniha môže byť vecou, ktorá ma zmysel sama sebe, lebo 

je výsledkom práce ducha a rúk človeka. Aj po pri iných médiách je v tomto čase jedným z 

najrozšírenejších symbolov človeka, ľudskej kultúry i celého duchovného bohatstva. Ak si 

vezmeme do ruky knihu, či už kúpenú alebo požičanú a čítame, ponárame sa do samotného 

tajomstva knihy a pomáhame ho lúštiť. Otvoríme ju a vidíme, že má dve strany: ľavú a pravú, 
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tak ako človek má ľavé a pravé oko a ľavú a pravú ruku. Mohli by sme povedať že človek 

stvoril knihu na svoj obraz. 

Kniha sa vo všeobecnosti považuje za „ nástoj na čítanie“. Je nástrojom len ak je v rukách a v 

spojení z duchovnou energiou živého človeka. Prejaví sa v človeku iba vtedy, ak je vnímaná 

ľudským duchom, ak je teda vstupnou bránou do ľudského vedomia. Pričom tento duchovný 

zážitok či poznanie prechádza do vedomia dvoma ľudskými zmyslami hmatom a zrakom.  

Kniha má vo vývoji človeka, spoločnosti, myslenia, kultúry životnú funkciu. Je to len 

najvyšší stupienok cesty, po ktorej sa uberá k pomyselným výšinám ľudský duch: zrod 

predstavy a myšlienky, zrod zvuku, hlásky a písma, zrod slova a jeho symbolického záznamu, 

vynález knihy, kníhtlače a jej priemyselná výroba.  

 

3. Autorská kniha v súčasnosti  

 

Autorská kniha je vlastne umelecká avantgardná kniha. Vo vizuálnom umení je to kniha, 

ktorej obrazovú a obyčajne aj textovú časť vytvoril jeden autor vlastnou práce. Zásahmi 

umelca je to výtvarne interpretovaný knižný exemplár alebo iba niektorý aspekt privlastnenej 

knihy cudzieho autora. Pojem autorská kniha nadobudol význam keď Dianne Vanderlipová 

zorganizovala výstavu Artsts´Book v roku 1973 v Moore College of Art vo Filadelfii. V 

rovnakom roku civile Philpott, knihovník Múzea moderného umenia, uviedol synonymný 

pojem book art – umelecká kniha. Prvá veľká výstava autorských kníh bola v roku 1972 v 

Nigel Greenwood gallery v Londýne. Dejiny autorskej knihy sa začínajú už vo v časnom 19. 

storočí. Neskôr boli veľmi rozšírené v dadaizme a surrealizme ( Max Ernst, M. Ducham). 

V druhej polovici 20. storočia sa k autorským knihám prihlásili výtvarníci blízky hnutiu 

fluxus, popart a neskôr i výtvarníci z okruhu konceptuálneho umenia. U nás je výrazný vplyv 

autorských kníh J. Vachala sprostredkovaný predovšetkým interpretovanými knihami R. Filu.  

 

Záujem o autorskú knihu ako artefakt zo strany umelcov svedčí o motivácií, ktorú poskytuje 

tento pomerne nový umelecký žáner. 

Autorská kniha sa robila a stále robí len ako koníček alebo na zákazku. Dnes už v bežnom 

kníhkupectve nenájdete ručnú knihu, dnes už je len kniha priemyselne vyrábaná. Zvykne sa 

ešte robiť, že kniha je priemyselne vyrobená a vnútro je vyrobené ručne. Autorská kniha sa 

robí už len pre cirkevných hodnostárov, pre významných ľudí, pri veľkolepých 

príležitostiach. Výroba autorských kníh je vo Švajčiarsku. Každý rok sa v Paríži organizuje 

medzinárodná súťaž umeleckých kníh. Na Slovensku sa umeleckou knihou sa zaoberá pán 
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Brezina v Skalici, pán Hynek Kozman na Akadémii výtvarných umení v Bratislave. Pána 

Galamboš učí knihu na vysokej škole výtvarných umení, pani Mlichová je autorkou 

autorských väzieb a na východe sa nachádza ateliér pána Križoveckého. V Čechách sa 

organizuje trojdňový seminár o autorských knihách s medzinárodnou účasťou knihárov nielen 

z Európy ale aj z Ameriky. Počas týchto dní sa organizujú kultúrne podujatia a predstavuje sa 

výroba umeleckých kníh.  

 

4. Deľba práce pri výrobe knihy 

 

Činnosť spojená so vznikom kódexu sa delí na dve až tri fázy, ktoré zo začiatku vykonávali 

rovnaké osoby: výroba pergamenu, spracovanie vnútornej podoby knihy, vpísanie literárneho 

textu a zviazanie jednotlivých listov do knihy. Neskôr sa však rozdelili na pisárov, 

iluminátorov, kníhviazačov... 

 

Pisár 

Pisári boli z radov duchovných. Pôsobili v kláštoroch a kapitulných skriptóriách alebo 

pisárskych dielňach. Táto činnosť bola cirkevnými úradmi veľmi podporovaná. V duchu 

sloganu „ Koľko strán napíše, toľko rán diabol dostane.“ 

Skriptória nepracovali len pre svoju potrebu, ale aj veľmi často na cudziu objednávku. V 

skriptóriách sa písalo podľa písomnej predlohy. Každý pisár mal svoju stoličku a polt. Písalo 

sa rôzne zrezaným husím perom, ktoré sa namáčalo do čierneho atramentu zhotoveného 

podľa rôznych receptúr. 

Pisárska činnosť bola považovaná za anonymnú službu Bohu. Nie vždy boli títo umelci 

pokorní a neodolali pokušeniu podpísať sa pod svoje majstrovské dielo. Ak si tento čin niekto 

všimol, musel mních svoju prácu opustiť a návrat mu bol povolený len vtedy, ak prejavil 

ochotu slúžiť svojím umením iba Bohu a svojmu rehoľnému rádu. 

 

Iluminátor  

Knižná maľba sa sústredila na grafické riešenie knihy, ktoré vychádzalo z písma rôzne 

formovaného do fantastických tvarov iniciál. Tieto začiatočné písmena boli často veľké cez 

celé úvodné strany evanjelií alebo ich textov. Skvostné knihy sa stavali prostriedkom dobrej 

reprezentácie, diplomatických darov alebo objektom zberateľstva – bibliofílie. 

O postupe práce nám dávajú správu nedokončené rukopisy alebo zachovalé časti skicárov. 

Pre knižnú maľbu bola dôležitá perokresba, ktorá sa robila striebornými ceruzkami so 



 91

strieborným alebo oloveným hrotom. Najprv sa na lepiaci podklad nanášala zlatá fólia ( 

najčastejšie na pozadí scén, na svätožiare) potom nasledovala maľba pozadia, krajiny alebo 

architektúry a nakoniec modelácia postáv. O vzájomnej spolupráci medzi pisárom a 

iluminátorom dodnes nie je konkrétna predstava. Pisári posielali popísané zložky maliarom. 

Predtým ale muselo dôjsť k vzájomnej dohode o tom, ako bude dielo rozvrhnuté a koéľko 

voľného miesta musí pisár nechať maliarovi. V nedokončených rukopisoch nachádzame na 

okrajoch stránok pokyny začínajúce väčšinou slovami „ Hic ponas...“ ( tu vymaľuješ ) 

 

Kníhviazač 

Termínom „knihár“ bol myslený nielen viazač, ale aj obchodník s knihami. Pôsobiskom 

knihárskeho remesla boli dielne pracujúce pre univerzity, cechovný remeselníci a kláštorné 

skriptória. Kníhviazačov zamestnávali panovníci, mocné kniežatá... Podstatou knižnej väzby 

sú dosky a ich zdobenie alebo spôsob šitia väzby. 

Dosky sa stali miestom pre výzdobu a umelecké kreácie. U cenných kódexov bola knižná 

väzba veľmi cennou a drahou záležitosťou. Bola zdobená drahými kovmi, drahokamami, 

perlami, emailom a rezanými kosťami. Obzvlášť u kódexov so sakrálnou tematikou mala 

knižná väzba podobu ikon. 

 

5. Kníhtlač v súčasnosti 

 

Kníhtlač je najrozšírenejšia technika tlače z výšky, spočívajúca na fyzikálnom princípe, pri 

ktorom sa prenáša na papier farba z povrchu vyvýšených tlačiacich miest tlačovej formy. 

Tlač z výšky, tlač z plochy a tlač z hĺbky sú základné tlačové techniky. Najtypickejšia tlač z 

výšky je kníhtlač, tlač z plochy je ofset a tlač z hĺbky je hĺbkotlač. Kníhtlač, založenú na 

spôsobe zhotovenia stránok knihy ukladaním jednotlivých písmen po vytlačení strán s 

možnosťou opätovného použitia písmen na ďalšiu tlač, vynašiel okolo roku 1448 Johann 

Guttenberg. Spôsob kníhtlače sa prakticky nezmenil, len ručný lis nahradil rýchlolis. V 50. 

rokoch 19. storočia. Stereotypia alebo rotačka umožnila veľký rozvoj tlače novín. 

 

6. Vonkajšia a vnútorná výzdoba kníh 

 

Od najstarších období existencie knihy, resp. od čias, kedy získala svoju klasickú podobu, 

obsahuje tento najstarší zdroj informácií aj množstvo umeleckých výtvarných prvkov. 
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Knižná maľba bola jedným z najstarších prvkov v procese výzdoby knihy. Aj dnes nás 

udivuje vysoká umelecká úroveň iniciál a ilustrácií, ako aj stálosť a neuveriteľná kvalita vyše 

päťstoročných farieb. Takto zachované kódexy z nášho územia boli prednedávnom 

digitalizované v kontexte celosvetového projektu na záchranu kultúrneho dedičstva „Memory 

of the World“ (Pamäť sveta) 

Už v 15. storočí sa v prvotlačiach objavujú veduty – interesantné pohľady na krajiny a mestá. 

Dominantnou technikou ilistračného momentu starých kníh sa stal drevorez. Na niekoľko 

storočí ho potom vystriedala medirytina, ktorá dosiahla v procese knižnej ilustrácie 

neobyčajnú dokonalosť. Ďalšími technikami, s ktorými sa na stránkach historických kníh 

stretávame sú oceľoryt a litografia (kameňotlač). K vnútornje výzdobe kníh patria aj grafické 

znaky výtvarného charakteru, ako vlys, linka, kartuš a mnohé iné. 

Pred vonkajším poškodením chránili väzbu kovové nárožnice, puklice a pred odcudzením 

reťaz, ktorou bola tlač pripútaná ku stolíku. Z vonkajších výtvarných prvkov je nevyhnutné 

spomenúť výzdobu knižnej väzby, ktorá sa menila podľa módneho obdobia a trendu. Krásne 

boli renesančné väzby, zdobené slepotlačou, resp. figurálnym alebo ornamentálnym reliéfom 

s portrétom významných osobností. Kníhviazači používali aj zlatenú oriezku, ktorá mohla byť 

jednoduchá alebo cizelovaná teda tepaná. 

 

7. Rozvoj knižnej kultúry na Slovensku 

 

Slovenskú knižnú kultúru a v jej rámci aj grafickú a výtvarnú úpravu knihy začiatkom 20. 

storočia ovplyvnilo viacero faktorov. Spoločenská situácia, úroveň výtvarného umenia, 

požiadavky čitateľa, stanovisko vydavateľa k vonkajšiemu výzoru knihy a stav kníhtlačiarstva 

vôbec. Na Slovensku spočiatku chýbalo zázemie významných tlačiarní a ich vedúcich 

osobností, ktoré mali v Čechách už bohatú tradíciu. Prvé náročnejšie slovenské vydania 

vznikali preto v tomto čase v českých a moravských tlačiarňach. 

Pred rokom 1918 plnila slovenská kniha predovšetkým národnouvedomovacie poslanie. 

Zámerom vydavateľov a autorov či prekladateľov bola taká knižná produkcia, ktorá by 

duchovna aj hmotne povzniesla slovenský národ. A tak aj jadro tvorili lacné ľudové vydania 

so skromnou výzdobou, jednoduchým ornamentom, zriedkavo perokresbovými ilustráciami, 

najmä v učebniciach alebo kalendárovom čítaní. 

Situácia na Slovensku, ktorá sa vytvorila po vzniku Česko – slovenskej republiky, umožnila 

postupný rozvoj knižnej kultúry. Úroveň slovenských kníh vzrástla aj vďaka vybudovaniu 

moderných tlačiarní, schopných reprodukovať aj ten najnáročnejší typografický program. Boli 
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tak položené základy niektorých väčších tlačiarní už na priemyselnej úrovni. Najprv v roku 

1919 bola v Bratislave založená Slovenská kníhtlačiareň, potom v roku 1922 Slovenská 

grafia, úč. spol. 

 Pre vzhľad knihy bol často rozhodujúci postoj vydavateľstva, nevyhnutne sledujúceho aj 

komerčné ciele, jeho vzťah k ilustrovaniu, ale ovplyvnili ho aj možnosti reprodukčnej 

techniky, ktoré však záviseli od technického vybavenia kníhtlačiarne. 

V 20. rokoch 20. storočia knižné vydávateľstvá, žiaľ nevenovali ešte výtvarnému riešeniu 

knihy dostatočnú pozornosť. A tak slovenskí výtvarníci nedostávali dosť príležitostí uplatniť 

sa ako ilustrátori, Väčšinou riešili obálku a frontispice, prípadne aj celú grafickú úpravu. 

 

Na začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia sa spomedzi slovenských výtvarníkov knižnej 

ilustrácii systemeticky venuje Mikuláš Galanda. Jeho prvé ilustrácie sú silne ovplyvnené 

secesiou, neskôr sa stáva priekopníkom moderného výtvarného výrazu. Popri ňom sa knižnej 

ilustrácii venuje aj mladý Ľudo Fulla, Andrej Kováčik, v Prahe žijúci Martin Benka a Janko 

Alexy, ktorý ilustruje najmä svoju vlastnú tvorbu. Dvaja na Slovensku pôsobiaci českí 

výtvarníci Ján Hála a Jaroslav Vodrážka okrem učebníc ilustrujú aj literatúru pre deti a 

mládež. Na zlepšení úrovne výtvarnej knihy má veľkú zásluhu práve Jaroslav Vodrážka. 

 

Veľký význam pre skvalitnenie typografického a knihárskeho remesla a výtvarnej úrovne 

slovenskej knihy malo založenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave v roku 1928 a 

formovanie sa slovenskej umeleckej avantgardy. Ako pedagógovia pôsobili na škole aj 

Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, ktorí sa podstatnou mierou zaslúžili o vytvorenie 

slovenskej modernej knihy. Rozšírila sa aj skupina slovenských výtvarníkov, zväčša 

odchovancov pražských výtvarných učilíšť. 

Ďalší rozvoj kníhtlačiarstva, ktorý ovplyvnil úroveň vydávaných kníh, nastal v 30. rokoch 20. 

storočia. Slovenská grafia od roku 1936 využívala už nielen kníhtlačovú, ale aj hĺbkotlačovú a 

od roku 1938 aj ofsetovu techniku. Ofsetovú tlač ako prví zaviedli v bratislavskej tlačiarni 

bratov Mandlovcov roku 1933. 

Zo slovenských vydavateľstiev v tomto čase s výtvarníkmi najsystematickejšie 

spolupracovala Matica slovenská. Vydala celý rad titulov s dobre riešenými obálkami a 

grafickými úpravami od J. Vodrážku a J. Cincíka, najmä v edícii kníh pre deti a mládež Dobré 

slovo. Knihy na dobrej grafickej úrovni vydávalo hlavne pre slovenských čitateľov pražské 

vydavateľstvo L. Mazáča. 



 94

V rokoch druhej svetovej vojny bola Matica slovenská najvýznamnejším vydavateľstvom na 

Slovensku. 

V tomto čase sa už ilustrácii intenzívne venoval Ľudovít Fulla, ktorý sa významnou mierou 

zaslúžil o povznesenie úrovne našej krásnej knihy. Spolupracoval nielen s Maticou, ale aj 

inými slovenskými vydavateľstvami. 

Po odchode z Prahy pôsobia v Martine a venujú sa ilustrácii Martin Benka, Karol Ondreička a 

František Kudláč. Objavujú sa i nové mená výtvarníkov ako Jozef Novák, E. Makovický, V. 

Stašík. 

Do výtvarného života vstupuje nová výrazná osobnosť, absolvent pražskej 

Umeleckopriemyselnej školy Vincent Hložník. Už od začiatku svojej umeleckej aktivity sa 

venuje aj ilustračnej tvorbe, ktorá znamená zásadný kvalitatívny prínos do nášho výtvarného 

umenia. Spolupracoval takmer so všetkými slovenskými vydavateľstvami. Slovenská knižná 

ilustrácia, ktorá predstavuje najcennejšiu zložku slovenskej krásnej knihy, si nachádzala 

významné miesto v tvorbe popredných výtvarníkov na Slovensku. 

 

8. Krásna kniha 

 

Úroveň slovenskej krásnej knihy výrazne vzrástla po roku 1948, a to práve zásluhou jej 

ilustračnej zložky, keďže sa vyvíjala podstatne rýchlejšie ako ostatné časti knihy. Na druhej 

strane iba vtedy možno hovoriť o dokonale knižnej ilustrácii, ke´d s textom tvorí organický 

celok, keď sú obrázky a text harmonicky zladené, pričom ilustrácia dáva predstave vyvolanej 

prečítaným textom konkrétnejší výraz a jasnejšiu formu. A o to sa v ďalších rokoch výtvarníci 

snažili, využívajúc pri tom stále nové a nové techniky, tak ako im to umožňoval vývoj 

tlačiarstva na Slovensku. 

 

9. Rozhovor s knihárom pánom Griglakom 

 

Pri písaní tejto práce som chcela použiť čo najviac zaujímavosti a hlavne veľa nových 

poznatkov, tak preto som navštívila aj knihára pána Griglaka, ktorý mi poskytol odpovede na 

mnohé moje zvedavé otázky. 

Pýtala som sa ho napr. na spolok českých knihárov, o ktorom som chcela vedieť niečo 

viac. Každoročne sa v Čechách koná seminár – workshop, kde sa stretávajú knihári z 

celého sveta, ktorí tu na 80% predvádzajú špeciality rôznych väzieb, detailov a iných 
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postupov pri výrobe knihy. Tento seminár trvá dva dni. Aj na Slovensku sa tiež koná niečo 

podobné, založené na tom istom princípe pod názvom SKKS so sídlom v Skalici. 

Je nejaký rozdiel pri výrobe kníh v minulosti a dnes? Tak ako pred 1000 rokmi mnísi 

vyrábali knihy v kláštoroch tak aj dnes je väzba kníh taká istá, podobne je to aj s 

technologickým postupom, dá sa šiť ručne, no teraz sa vyrába rýchlejšie vďaka moderným 

strojom. 

V čom spočíva práca knihára? Knihár ako profesie nie je, je to skôr tzv. fušér, keď má 

meno tak ho všetci poznajú, je známy, cena závisí v podstate naozaj iba od mena tak ako 

obraz od slávneho maliara. Je to skôr iba ako koníček popri zamestnaní. Kníhviazači neboli 

vyštudovaní, dedilo sa to z generácie na generáciu. Na Slovensku nie je tak veľa zberateľov 

takých kníh ako napríklad v Amerike, kde sú zberatelia, ktorí majú o pekné knihy záujem a sú 

ochotný za ne zaplatiť akúkoľvek sumu. V minulosti si niektorí bohatí ľudia objednávali 

knihy ako bohatý spomienkový dar. Vyrába sa to čo sa predáva. Knihár robí iba menšie 

náklady kníh, väčšie sa robia v tlačiarňach. 

Aké väzby kníh poznáme? Dozvedela som sa, že kožená väzba neexistuje, iba väzba 

potiahnutá kožou- polokožená, celokožená. Ďalej francúzska, nemecká, väzba dla bradel- 

podľa knihára Bradlera, väzba s hlbokou drážkou, sokotová, priemyselná väzba, ktorú robia 

iba stroje, ručná knižná väzba, ktorú však bežne v kníhkupectve nenájdeme. 

Zaujímavosti o knihe a reštaurovaní 

Každá kniha má kapitálky a lacetky – šnuročky. Prebal záleží od zákazníka, hlavnú úlohu hrá 

cena. Používa sa kvalitný papier – kriedový, natieraný, japonský. Menej kvalitný, lacnejší – 

kancelársky papier, bezdrevný – ľahký papier. Pri reštaurovaní sú dôležité znalosti z chémie. 

Finančne je to veľmi nákladné. Jednu knihu v minulosti reštaurovalo 10 – 15 ľudí a niekedy 

im to trvalo aj niekoľko mesiacov. Zreštaurovaná kniha stojí neskutočné peniaze. 

Ktorá je najväčšia kniha na Slovensku? 

Kniha Michaela Hawleyho o himalájskom kráľovstve Bhután s rozmermi 1,52 x 2,13 metra a 

váhou 60 kg je vôbec najväčšou publikovanou knihou na svete. Oficiálne to potvrdili 

zástupcovia Guinnesovej knihy rekordov. 

Ktorá je najmenšia kniha na svete? 

V rovnomennom múzeu v Frankfurte nad mohanom je možné si ako suvenír kúpiť najmenšiu 

knihu na svete s rozmermi 3,5 x 3,5 milimetra. Viazaná je ručne do koženého prebalu 

zdobeného zlatými ornamentmi. Miniatúrna publikácia obsahuje Otčenáš preložený do 

siedmich svetových jazykov – britskej i americkej angličtiny, nemčiny, francúzštiny, 
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španielčiny, holandčiny a švédčiny. Ak by sa písmenka zdali príliš malé, čítanie uľahčí aj lupa 

priložená ku každej miniatúrnej knižke. 

Čo sú marginálie? 

Slovo marginálie pochádza z lat. slova margo, čo znamená na okraj. Marginálie sú teda 

poznámky písané na okraj vedľa textu. 

Najstarší slovenský časopis 

Nowiny o rolním a polním hospodárství vychádzali od 15. 3. 1783 (štyri mesiace) v tlačiarni 

Augustína Patzka v Bratislave. Noviny sú zároveň najstarším poľnohospodárskym 

periodikom v Uhorsku. 

Ktorá kniha je najstaršia na svete? 

Je to egyptský papyrus napísaný 2000 rokov pred naším letopočtom a nachádza sa vo 

francúzskej národnej knižnici. 

 

10. Výroba vlastnej autorskej knihy 

 

Podobu mojej autorskej knihy som chcela čo najviac priblížiť knihám z minulosti. Všetko 

som robila ručne, písala, lepila, viazala, šila... 

Názov knihy tvoria iniciály dvoch spisovateľov, ktorí sú aj autori dvoch básni, ktoré som v 

knihe použila. Hermann Hesse - samota a Daniela Dubivská – dom plný samoty. Všetky tieto 

texty sú napísané po jednotlivých veršoch na každej pravej strane. 

Cieľom knihy bolo pôsobiť staro a hlavne zachovalo, zastaralo, to som docielila použitím 

vlastnoručne zafarbeného papiera, ktorí som máčala v teplom čiernom čaji a pomocou 

zlievania mi vznikali rôzne zaujímavé mapky a fliačiky. Na koniec som ho vypla na drevenú 

dosku, pomocou papierovej lepiacej pásky, aby sa mi papier nezvlnil. Po vyschnutí som 

papier z dosky odrezala. 

Aj písmo, ktoré je v knihe použité pôsobí ako zachované z dávnych vekov. Má názov 

Karolínska minuskula, je písaná s čiernym tušom a pomocou zrezaného pierka. Technika 

vymývania tušu tak vytvára efekty ako keby očmudené sviečkou. Pri výrobe som postupovala 

takto: najprv som si napísala text čiernym tušom a čo najrýchlejšie ešte pred zaschnutím som 

ho vymyla pod tečúcou vodou. Niektoré písmenká ostali celé, pri iných vidno iba obrysy, 

línie a niektoré sú rozmazané. Aby tieto stránky pôsobili naozaj staro, tak všetky okraje sú 

obrezané podľa šablóny a tak trochu pôsobia ako obhorené. Na každej stránke vpravo dole je 

vyrezané husie, alebo vtáčie pierko. 
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Predsádka- pevnejší dvojlist svetlejšieho papiera ako všetky iné stranky, prilepený na 

vnútornú stranu prednej a zadnej dosky knižnej väzby, spája väzbu s blokom listov. V knihe 

je prechodom od väzby k textu. 

Na hlavnom titule je ilustrácia dvoch postáv – zrkadlovo ( na pravej aj na ľavej strane) a 

názov dvoch autorov a ich básni. 

Knižné dosky sú potiahnuté plátnom, presnejšie béžovou látkou, ktorú som si tiež najprv 

povrchovo upravila, technikou podobnou viazanej batike, ale na miesto farby som použila tiež 

čierny čaj. Látka poviazaná do chumáčov pomocou nitky, močená v čaji. Vznikli tak rôzne 

odtiene tmavých aj svetlých fliačikov. Po uschnutí nasledovalo prežehlenie a poťah knižných 

dosiek. Látku aj dosky ( kartón ) som natrela škrobom postupovala som od stredu okrajom 

širokým plochým štetcom. Potom som presne do stredu umiestnila knižné dosky, rukou 

poprehládzala po celom povrchu. Preložila a zlepila som najprv vrchnú a spodnú, potom 

bočné hrany. Lyžicou zvýraznila chrbátnik, silno zaťazila a nechala do druhého dňa. Potom 

nasledovalo zavesenie knižného bloku do knižných dosák – spojenie bloku s knižnými 

doskami. Používala som ručnú knižnú väzbu.  

Celá práca mi trvala približne mesiac a najťažšia práca bola s obalom. 

 

11. Záver 

 

Som rada, že som si aj pri tejto práci zároveň vyskúšala výrobu autorskej umeleckej knihy, 

naučila sa veľa nových techník a aspoň na okamih sa priblížila pisárom, iluminátorom a 

knihárom z minulosti. Oboznámila som sa s novými poznatkami, históriou knihy, 

zaujímavosťami o jej výrobe a spracovaní. Veľa mi pri tom pomohla návšteva knihára a 

kežmarského lýcea. 

Dúfam, že táto práca obohatí o nové poznatky aj iných. Doporučujem vám navštíviť Lyceálnu 

knižnicu v Kežmarku, ktorá je najväčšou školskou knižnicou v strednej Európe a vedieť si 

vážiť knihu a oceniť prácu umelcov na miesto dnešnej pretechnizovanej doby. 
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