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KOMOROVÁ, Klára. Knižnica významného poľského šľachtica a bibliofila 16. storočia 

Melchiora Krupeka. Praha : Národní knihovna České republiky. 2002. 153 [3] s. ISBN 

80-7050-387-4. 

 

 Národní knihovna České republiky vydala v r. 2002 v rámci edície rukopisů a starých 

tisků monografiu dlhoročnej pracovníčky Slovenskej národnej knižnice v Martine, Kláry 

Komorovej, ktorá sa venovala rekonštrukcii osobnej šľachtickej knižnice Melchiora Krupeka. 

O samotnom Melchiorovi Krupekovi (cca 1490 – 1580/1583) sa v poľskom prostredí 

zachovalo pomerne málo správ, preto možno o jeho osobe a pozícii v kultúrnom živote 

súdobej spoločnosti nateraz vysloviť len pracovné hypotézy. Na to, aby sa mohlo 

rekonštruovať torzo jeho bohatej knižnice, bolo potrebné realizovať výskum na území Čiech, 

Poľska i Slovenska, keďže časti jeho bohatej knižnice sú dnes uložené v Národní knihovně 

České republiky, Bibliotece Jagiellońskiej v Krakove, Bibliotece Narodowej vo Varšave 

i v Piaristickej knižnici v Podolínci. 

 Monografia je členená do niekoľkých kapitol. V úvode nás autorka v krátkosti 

zoznamuje s históriou Poľska v sledovanom období. V prvej kapitole s názvom Melchior 

Krupek – život a pôsobenie sa na základe kusých správ snaží rekonštruovať aspoň základné 

biografické údaje i príbuzenské vzťahy Melchiora Krupeka. V druhej kapitole Knižnica 

Melchiora Krupeka sa čitateľ oboznamuje s počtom i umiestnením knižných titulov, ktoré 

možno zaradiť do knižnice tohto poľského šľachtica nemeckého pôvodu. Celkovo sa autorke 

podarilo identifikovať 108 zväzkov kníh, ktoré predstavujú 119 bibliografických pozícií. 

Kapitola Väzba kníh knižnice sa venuje fyzickému vzhľadu zachovaných titulov. Aj na 

základe tejto analýzy dospela autorka k názoru, že ide o skvelú humanisticko-reformačnú 

bibliofilskú zbierku, ktorá má jednotnú úpravu väzby (hnedá teľacina, slepotlačová výzdoba, 

pozlátený heraldický supralibros majiteľa...). Ako uvádza autorka, technické i umelecké 

vyhotovenie väzby kníh zodpovedá výzdobe kníh poľského kráľa Žigmunda II. Augusta. Ako 

štvrtá je radená najdlhšia kapitola teoretickej časti monografie s názvom Obsahová analýza 

fondu knižnice. V osobnej knižnici Melchiora Krupeka, prívrženca kalvínskeho reformačného 

hnutia, nemohli chýbať teologicky zamerané diela. Autorka identifikovala okrem iného aj 

dielo Ulricha Zwingliho, či Johannesa Oekolampadia, no v knižnici nechýbali ani teológovia 

katolíckej cirkvi, napr. Pius II. Početné zastúpenie majú aj diela z oblasti cirkevnej histórie, 

teológie (spomenieme napríklad Eusebia Pamphila, sv. Augustína), či filozofie (v tejto 

kategórii našli pars pro toto zastúpenie Aristoteles, Plutarchos, či Beda Venerabilis). Z vednej 

oblasti história sa v knižnici poľského bibliofila okrem iného zachovali diela Publia Cornelia 
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Tacita, či Jozefa Flavia. Oblasť rečníctva je v analyzovanom fonde zastúpená Demostenom či 

Dionýzom z Halikarnasu, právo Justiniánom, prírodné vedy reprezentujú Euklides, 

Archimedes či Ptolemaios, medicínu Galén, jazykovedu Priscianus, klasickú krásnu literatúru 

Sofokles, Publius Terentius Afer, Juvenalis, architektúru Marcus Vitruvius Pollius. Piata 

kapitola Typografická analýza fondu knižnice sa venuje analýze oficín zastúpených v osobnej 

knižnici Melchiora Krupeka. Autorka identifikovala niekoľko významných tlačiarenských 

centier 16. storočia (Bazilej, Benátky, Kolín nad Rýnom, Norimberg, Lyon, Paríž, Rím či 

Ženevu). Šiestu a siedmu kapitolu monografie tvoria Chronologický prehľad fondu knižnice 

a Chronológia rastu knižnice podľa datovania väzieb. V kapitole Záver je uvedený prehľad 

tlačí podľa tlačiarov. Za teoretickou časťou monografie je radený Zoznam kníh z knižnice 

Melchiora Krupeka, ktoré sa zachovali v Piaristickej knižnici v Podolínci, v Národnej 

knižnici v Prahe, Bibliotece Jagiellońskiej v Krakove a v Bibliotece Narodowej vo Varšave. 

Táto časť publikácie predstavuje výstup „klasickej“ bibliografickej práce. Tituly sú v nej 

radené abecedne, uvádza sa (minimálne) incipit zachovaných diel, oficína, vročenie, väzba, 

miesto súčasného uloženia i signatúra. V závere publikácie sú radené citácie, použitá 

literatúra, citované katalógy a ich skratky, poďakovanie autorky za pomoc kolegom – 

knihovníkom a bibliografom, zoznam titulov podľa uloženia, ale aj neoceniteľná pomôcka 

každej vedeckej publikácie – register (v tomto prípade menný). Celkový charakter monografie 

dotvárajú fotografické prílohy a resumé v anglickom a nemeckom jazyku. 

 Na základe uvedeného možno konštatovať, že ide o mimoriadne obsahovo i kultúrne 

prínosnú publikáciu z oblasti dejín knižnej kultúry, za ktorou stojí dlhodobý a cielený výskum 

a ktorá z hľadiska svojho zamerania zasahuje širší západoslovanský svet (knihy z osobnej 

knižnice poľského šľachtica sa v súčasnosti nachádzajú v troch štátoch – v Čechách, Poľsku 

i na Slovensku). Naša jediná výhrada k tejto inak logicky štruktúrovanej a obsažnej publikácii 

sa viaže na jej formálnu stránku. Je síce pravda, že monografia neprešla jazykovou úpravou, 

ale práve to je podľa nás jej najväčším nedostatkom. Publikácia by si totiž zaslúžila nielen 

základnú gramatickú, ale i štylistickú korektúru. Oku pozorného čitateľa totižto neujdú 

„presahy“ – interferencie z jazyka materiálov, ktoré autorka pri svojom výskume využila 

(poľština a čeština, konkrétne možno spomenúť nejednotný prepis poľských mien, či početné 

bohemizmy nielen na úrovni lexiky, ale aj celej vetnej stavby, ktoré však oko českého 

redaktora nemusí zaregistrovať). Sprehľadneniu celej publikácie by prospelo aj častejšie 

členenie odborného textu na odseky (predovšetkým v kapitole Obsahová analýza fondu 

knižnice), ktoré by podľa nášho názoru vytvorilo „odpočinkové“ miesta pri čítaní informačne 
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nasýteného textu. Veríme, že tento formálny nedostatok bude odstránený v prípadnom 

ďalšom vydaní, ktoré by si publikácia nepochybne zaslúžila.  

 Na záver nemožno poprieť fakt, že monografia Kláry Komorovej je prínosom pre 

bibliografov, historikov a filológov zaujímajúcich sa o dejiny knihy, výskum osobných 

knižníc i široko koncipovanú problematiku kultúry.  

 

Mgr. Lucia Němcová, PhD. 

 


