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 „KANCIONÁLIK BEZ PREDKU A KONCA“ – KNIŽNICA 

ALEXANDRA BENICKÉHO 

 

 

Tomáš JANURA – Miriam PORIEZOVÁ 

 

 

 Každý historik, archivár, knihovník alebo iný bádateľ veľmi dobre vie, že pri 

výskume k danej téme v archíve nájde aj to, čo s ňou priamo nesúvisí. Niekedy sú 

nadobudnuté „pobočné“ informácie natoľko zaujímavé, že si zaslúžia zverejnenie 

a publikovanie. Pri prípravnom výskume ku knihe o kaštieľoch a kúriách v Turčianskej 

stolici som v inventároch našiel i zápisy o knižnici Alexandra Benického (Beniczky). 

V uvedenej problematike som sa nepovažoval za naslovovzatého odborníka a nechcel som, 

aby vedomosť o objavenej knižnici zanikla, preto som oslovil kolegyňu Miriam Poriezovú. 

Výsledkom interdisciplinárnej spolupráce sa stal predkladaný príspevok. 

Alexander Benický sa narodil pravdepodobne začiatkom 60. rokov 18. storočia do 

evanjelickej šľachtickej rodiny Jozefa st. Benického (1733) a jeho manželky Rebeky 

Lehoczkej
1
 Malý Alexander vyrastal v rodných Príbovciach v renesančnej kúrii, avšak o jeho 

detských rokoch sa zatiaľ nič bližšie nezistilo. Až v období dospievania pramene odkryli, že 

časť mladosti  prežil v armáde a v roku 1779 slúžil ako kaprál  v husárskom  pluku generála 

grófa Hadika.
2
 

Po návrate z armády sa Alexander Benický 28. júna 1782 oženil s Magdalénou 

Rádyovou (1751 – †1786) a usadili sa na manželkinom majetku v Livine v Nitrianskej 

stolici. Alexander sa snažil dohodnúť s otcom, aby sa mohol spolu s Magdalénou nasťahovať 

do rodnej kúrie v Príbovciach. Otec Jozef st. Benický ho však vo svojom liste z 18. decembra 

1784 upozornil, že by to nebolo možné, pokiaľ by nemal záruky pre seba, že ho nebudú 

                                                 
1
 Slovenský biografický slovník I. zväzok A – D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 213 a aj Biografický lexikón 

Slovenska I. Martin : Slovenská národná knižnica, 2002. ISBN 80-89023-16-9, ISBN 80-89023-15-0, s. 357 

uvádzajú údaje o narodení Alexandra v roku 1780 chybne, pretože pri vstupe do prvého manželstva by mal 

totiž len dva roky. V oboch zdrojoch sú aj neúplné informácie o jeho rodinných pomeroch. 
2
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, fond Rod Benický, písomnosti 

Alexandra Benického, kartón 17. (ďalej MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k.). 

SZLUHA, Márton. Felvidéki nemes családok II. Turóc megye. [CD-ROM]. Budapest : Heraldika 

Könyvkiadó, 2007, Beniczky, Beniczi és Micsinyei, tabuľka II. 
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majetkovo obmedzovať. Otec odmietal synov návrh rozdeliť majetok a viesť dve samostatné 

domácnosti a hospodárstva, čo by stálo pomerne veľa financií.
3
 

 Alexander Benický sa do Príboviec presťahoval po smrti prvej manželky a výhodne sa 

oženil s  Janou Dietrichovou (Detrich), čerstvou vdovou po jej druhom manželovi 

Wolfgangovi Benickom (1723 – †1785) a niekdajšou vdovou po prvom manželovi Alexovi 

Rakovszkom (1747 – †1783). Jozef st. Benický 3. apríla 1788 podpísal so synom ešte pred 

svadbou dohodu o hospodárení, aby nedošlo k prípadným sporom. Otec prenechal synovi 

a budúcej neveste všetky majetky nebohého Wolfganga, ktoré na neho pripadli kvôli tomu, že 

Wolfgang nemal žiadneho mužského potomka. Bývalé Wolfgangovo vlastníctvo sa 

nachádzalo v katastroch turčianskych dedín Rakovo, Benice, Príbovce a Karlová. Na oplátku 

musel syn otcovi prenechať Wolfgangove podiely v dedinách Zvolenskej a Tekovskej stolice 

– Dolnej a Hornej Mičinej, Môlči, Vlkanovej, Šarovciach a Beši.
4
 

 Novomanžel Alexander Benický vlastnú úradnícku kariéru zviazal s Turčianskou 

stolicou. Na rozdiel od podstatnej časti turčianskych šľachticov neostal len na pozícii 

prísediaceho stoličného súdu. V roku 1790 sa stal účtovným dozorcom, ktorý mal na starosti 

dôslednú kontrolu finančného sektora stoličnej správy. Na tejto pozícii zotrval až do roku 

1811. 

 V rovnakom roku, ako Alexandra Benického zvolili za účtovného dozorcu, jeho druhá 

manželka Jana Dietrichová pravdepodobne vážnejšie ochorela a 17. februára 1790 sa 

rozhodla spísať svoju poslednú vôľu. V nej objasnila svoje dôvody, prečo si Alexandra 

zobrala za manžela. Po smrti druhého manžela Wolfganga Benického sa musela súdiť 

o manželom ustanovený testamentárny odkaz s dcérou Barborou Benickou a jej manželom 

Andrejom Semberym. V tom čase jej ako vdove Alexander významne pomáhal pri vedení 

hospodárstva a pri súdnych procesoch. Z vďačnosti mu potom prisľúbila, že sa za neho vydá. 

V testamente nariadila, aby po jej smrti všetky jej i zdedené majetky po druhom manželovi 

dostal Alexander.
5
 

                                                 
3
 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 16. SZLUHA, Turóc megye, ref. 2, 

Beniczky, Beniczi és Micsinyei, tabuľka II. V citovanej tabuľke úplne chýbajú údaje k ďalším dvom 

manželkám Alexandra Beniczkého a deťom s poslednou treťou manželkou. 
4
 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 17. SZLUHA, Turóc megye, ref. 2, 

Beniczky, Beniczi és Micsinyei, tabuľka II. 
5
 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 17. 
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 Zaujímavou osobnosťou bol aj Alexandrov brat Jozef ml. Benický (†1823),
6
 ktorý sa 

v roku 1790 v čase vojny s Osmanskou ríšou stal riadnym cisársko-kráľovským správcom 

dodávok pre armádu. Zabezpečoval dovoz dreva a obilia na pltiach po Váhu. Neskôr vstúpil 

do armády a v roku 1799 sa na pozícii strážmajstra zúčastnil bojov na talianskom fronte proti 

Napoleonovým vojskám. Brata pravidelne informoval o priebehu bojov, ale aj o navštívených 

miestach. 

 Počas vojny proti Osmanom aj Alexander Benický svedomito plnil poslanie 

armádnych dodávok zo strany Turčianskej stolice. Postaral sa o promptné dodanie tisíc meríc 

obilia na pltiach po Váhu do Ostrihomu. Pri urgentnom vybavení  istotne pomáhal aj jeho 

brat Jozef ml. Benický. V rovnakom čase Alexander dôsledne dbal na opravu cesty cez 

Harmenec, aby sa zachovalo dobré spojenie so Zvolenskou stolicou. V dobe 

protinapoleonských vojen pred rokom 1802 svedomito plnil úlohu bezodkladne odvádzať 

stoličné peniaze na akútne štátne výdavky.
7
 

 V pohnutých časoch sa zmenil aj osobný život Alexandra Benického. V roku 1806 

začalo rozvodové konanie s Janou Dietrichovou, pričom sa zo zachovaného materiálu nedalo 

dôveryhodne doložiť, čo bolo dôvodom rozvodu. Dovtedy bezdetný Alexander sa následne 

oženil posledný tretí raz so Zuzanou Jeszenszkou, s ktorou splodil prvých potomkov – 

Martina, Gašpara a Jozefínu Benickovcov.
8
 

 V čase uzavretia tretieho manželstva patril Alexander Benický v rámci turčianskej 

šľachtickej nobility k bohatým zemanom. Alexander 3. apríla 1807 urobil súpis a ocenenie 

vlastného majetku – jeho celková hodnota predstavovala 75 013 rýnskych zlatých. Majetky 

sa rozkladali na území Príboviec, Beníc, Rakova, Karlovej, Trnova, Bystričky a majera 

Žabikor (v chotári Príboviec). Rezidenčná kúria v Príbovciach mala hodnotu 12 000 rýnskych 

zlatých, polia vo vyššie uvedených dedinách 20 250 rýnskych zlatých, lúky 6 300, poddaní 4 

000, hostinec v Príbovciach spolu s jatkami 7 000, mlyn v Príbovciach 1 000, vodná píla 1 

500, hostinec v Karlovej 2 000 a mlyn v Karlovej 800 rýnskych zlatých.
9
 

 V roku 1809 pomáhal Alexander Benický pri rýchlom zorganizovaní insurekčného 

vojska Turčianskej stolice. V  júni 1811 počas reštaurácie odstúpil z postu účtovného dozorcu 

a chcel kandidovať na miesto riadneho podžupana. Administrátor funkcie hlavného župana 

                                                 
6
 SZLUHA, Turóc megye, ref. 2, Beniczky, Beniczi és Micsinyei, tabuľka II. V citovanej tabuľke je ako rok 

narodenia uvedený rok 1777, čo nemôže zodpovedať skutočnosti. Nemohol by ako 13-ročný pôsobiť na 

uvedenej správcovskej pozícii. 
7
 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 17. 

8
 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 16. MV SR, Štátny archív Bytča (ďalej 

ŠAB), f. Turčianska župa I. (ďalej TŽ I.), inventárne číslo (ďalej i. č.) 684, k. 327. 
9
 MV SR, SNA, f. Rod Rakovský z Rakova a Veľkej Štiavnice, i. č. 76, fascikel 76, numero 1987, k. 36. 
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barón Ján Révay poznal Alexandrove dobré znalosti ciest i  skúsenosti s ich udržiavaním 

a prehovoril Alexandra, aby kandidoval na pozíciu hlavného direktora ciest a mostov. 

Turčianska nobilita na príhovor administrátora odobrila voľbu Alexandra za direktora. 

 Počas napoleonských rokov Alexander Benický vzorne plnil zverené úlohy. V roku 

1812 strhla povodeň most v Sučanoch a už v roku 1813 vznikol nový drevený most. 

Z hľadiska spojenia Turčianskej stolice sa kritickým stal rok 1813. Na Váhu sa udiala 

obrovská povodeň, ktorá úplne zničila cestu cez strečniansky priesmyk. Po povodni sa 

Alexander podieľal na vypracovaní projektu novej cesty a v spolupráci s obyvateľstvom 

dedín pri Váhu začal stavať hrádze, aby sa podobná prírodná katastrofa nezopakovala. 

V nasledujúcich rokoch spolu so stoličným geometrom na základe vypracovaných plánov dal 

postaviť nové alebo opraviť viaceré staršie verejné cesty.
10

 

 V čase veľkých opráv po povodni v roku 1813 Alexander Benický založil 

v Príbovciach jedinú manufaktúru v Turci na fajkový a šnupavý tabak. Výrobu v manufaktúre 

viedol Belgičan Emanuel le Jolle. Časť kapitálu poskytla firma Reitsch-Freyburg z Pešti, 

ktorá dodávala aj tabak. Výrobňa pre viaceré problémy s prevádzkou a odbytom trvala len 

veľmi krátke obdobie.
11

 

 Neúspešný podnikateľ Alexander Benický sa po zatvorení manufaktúry plne venoval 

funkcii hlavného direktora ciest a mostov až do svojej smrti. 15. septembra 1821 sa zúčastnil 

za Turčiansku stolicu veľkého stretnutia zástupcov stolíc, panstiev a geometrov 

z Turčianskej, Oravskej, Liptovskej a Trenčianskej stolice v Liptovských Vlachoch. 

Stretnutie pod predsedníctvom kráľovského komisára Gabriela Lónyaya rokovalo o údržbe 

diaľkových ciest a mostov vedúcich územiami oboch stolíc z Uhorského kráľovstva za jeho 

severné hranice do poľských častí Habsburskej monarchie.
12

 

Alexander Benický zomrel niekedy pred rokom 1826. Na zabezpečenie sirotského 

majetku prišli do kúrie v Príbovciach zástupcovia Turčianskej stolice a 18. novembra 1826 

spísali celkový inventár Alexandrovej pozostalosti. O vyhotovenie dokumentu požiadal tútor 

pozostalých sirôt Pavol Csepcsányi, ktorý sa po smrti Alexandra  oženil s pozostalou vdovou 

Zuzanou Jeszenszkou. Rezidenčná kúria sa skladala z  kuchyne, dvoch šafární, štyroch 

sklepov (zaklenutých miestností) a siedmich svetlíc. Knižnica sa nachádzala „W izbe kamin 

zimmer gmenuwaneg“, kde okrem skrine na knihy stál tisový stôl, šesť stoličiek, kanapa a 

                                                 
10

 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 17. 
11

 Slovenský biografický slovník I. zväzok A – D. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 213. 
12

 MV SR, SNA, f. Rod Benický, písomnosti Alexandra Benického, k. 18. 
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stenové zrkadlo. Z kontextu inventára vyplynulo, že izba, v ktorej sa nachádzal honosný krb, 

slúžila ako Alexandrova pracovňa, kde vybavoval časť svojej úradnej agendy.
13

 

 

 

Katalóg knižnice Alexandra Benického 

 

 

Knižnica Alexandra Benizkého 

 

Uvedený inventár majetku uvádza knižnicu ako „Bibliotheca s knižkami 

a wsseligakima pjsmamy“... Samotný Cathalogus librorum obsahuje 99 položiek 

rukopisných a tlačených kníh. Nedostatkom tohto súpisu je, ako býva zvykom, absencia 

úplnosti záznamov. Spôsob zápisu jednotlivých titulov je jednoduchý, zväčša zahŕňa skrátený 

názov diela a meno autora, prípadne rok vydania a doplnkové informácie (meno prekladateľa, 

číslo zväzku). Názvy jednotlivých titulov nie sú spravidla ani úplné ani presné, v niektorých 

prípadoch sú nahradené opisom obsahu diela (liber theologicus, imadságos könyv). Autor 

tohto súpisu zaznamenal v niektorých prípadoch i defektnosť konkrétnych exemplárov 

označením „bez predku a konca“ (Starý kancionálik bez predku a konca) či „bez titulu“ alebo 

chýbajúci titulný list formuláciou „absque titulo et auctoris designatione“. Jazyk zápisu je vo 

                                                 
13

 MV SR, ŠAB, f. TŽ I., i. č. 684, k. 327. 
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väčšine prípadov zhodný s jazykom daného diela, hoci sa nájdu aj výnimky (Novum 

testamentum gallicum, Biblia sacra hungarica).  

 

Chronologický rozbor 

 Súpis kníh reprezentujú diela zo 16. až 19. storočia. Okrem titulov, ktorých rok 

vydania či vzniku nebol uvedený alebo sa nedal identifikovať (takmer štvrtina z celého 

súboru), je najstaršou tlač z roku 1541, najmladšími sú dva tituly z roku 1812 a jeden z roku 

1813. Zastúpenie jednotlivých storočí charakterizuje Graf. č. 1. 

 

Graf. č. 1 – Chronologický rozbor súpisu 

 

 

 

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že väčšiu časť zbierky tvoria tituly vydané v 18. 

storočí, avšak diela z predchádzajúcich dvoch storočí predstavujú spolu viac ako polovicu 

celého súpisu a jadro knižnice. Domnievame sa preto, že jej základ bol položený práve 

v staršom období. 

 

Jazykový rozbor 

Ťažiskom tejto zbierky boli jednoznačne diela v latinskom a nemeckom jazyku, 6 

titulov evidujeme v maďarčine (biblia a knihy s náboženskou tematikou). V zozname sa 
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nachádza aj trojjazyčný nemecko-latinsko-francúzsky slovník
14

 a jeden titul označený ako 

francúzsky. Je to dielo významného španielskeho jezuitského filozofa  a spisovateľa 

Baltasara Graciána y Morales (1601 – 1658), ktoré vyšlo pôvodne v Španielsku v roku 1646 

pod názvom Oráculo manual y arte de prudencias. Obsahuje súbor výrokov ako žiť v súlade 

s nárokmi dvorského života. V prekladoch sa objavilo opakovane vo Francúzsku, Holandsku, 

Anglicku a Taliansku. Najčastejšie ale vychádzalo v priebehu 17. – 19. storočia v Nemecku. 

Známe sú aj tri uhorské vydania v maďarskej jazykovej mutácii (Trnava 1772,  Györ 1790, 

Buda 1825). Ktoré vydanie bolo v Benického knižnici nie je zo záznamu úplne jasné. 

Formulácia zápisu „gallica(!) liber“ naznačuje francúzske vydanie, rok 1687 indikuje naopak 

nemecký preklad Johanna Leonharda Sautera.  

Súčasťou knižnice boli aj diela v českom jazyku a predspisovných formách 

slovenčiny (14 titulov). Prevažná časť z nich sa týka náboženského života vo forme kázní, 

kancionálov a Sv. Písma. Tu by sme spomenuli napr. Wiklad Swatého Pjsma na Swatky 

Nedelne (1564) s poznámkou – „ve slovenskem jaziku“, pražské vydanie Bible české z roku 

1570, 4. diel Bible Kralické (1587), We slowenskem jaziku obsažene članky wjry kresťanske 

či Poradek Swateg Passie v Nedeli kvetne a na Weliky Patek z roku 1813.  

Spomedzi týchto diel sa vynímajú tri príručky osvetového charakteru, ktoré mohli byť 

priamo zakúpené A. Benickým a využívané pri správe majetkov. Prvou je veterinárna 

príručka Uměni hojeni lichwy, ktorá vyšla v roku 1808 v slovenskom preklade turčianskeho 

konseniora Martina Pána (1759 – † 1814).
15

 Nasleduje bližšie neidentifikovaný titul 

Dokonale naučeni sstepeni (1811). V kontexte Benického podnikania s tabakom sa ako veľmi 

zaujímavé javí prvé budínske vydanie diela Winaučeni pro Tabaku Dorabačuw Kraginy 

Uherskeg a Galickeg (1790).
16

 

 

Rukopisy 

V rámci celého súboru kníh je zaznamenaných 8 rukopisov rôzneho obsahu. Okrem 

zbierky vzdelávacieho charakteru (označených ako Varia themata scholastica) a bližšie 

neurčených právnických textov sú tu zapísané napr. latinské komentáre k Verböciho 

Tripartitu z roku 1685, články evanjelickej viery a nemecká kuchárska kniha z roku 1811. 

                                                 
14

 Mohlo by ísť o  dielo POMEY, François-Antoine.  Magnum Dictionarium Regium : I. Latino-Gallico-

Germanicum. II. Gallico-Germanico-Latinum. III. Germanico-Latino-Gallicum. Francofurti ad Moenum, 

1709. 
15

 Autorom diela bol Sándor Tolnay (1747 – 1818), prvý profesor veterinárneho lekárstva v Uhorsku. Pôvodne 

vyšlo v maďarskom jazyku pod názvom Barmokat orvosló-könyv, melyet a közjónak hasznára kibocsátott. 

Pest, 1795. 
16

 Druhé vydanie vyšlo v Budíne v roku 1822. 
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Obsahová skladba 

Viac ako 2/3 celého súpisu tvoria rozmanité náboženské texty a teologická literatúra 

určená najmä stúpencom evanjelického vyznania. V knižnici sa nachádzali rôzne vydania 

biblie, výklady viery, polemické diela a kázňová literatúra predovšetkým zahraničnej 

proveniencie. Medzi najstaršie zaraďujeme bazilejské vydanie Tabulae locorum communium 

Ph. Melanchtona z roku 1560, príručku dánskeho teológa Nielsa Hemmingsena (1513 – 

1600) Explicatio theologie z roku 1557 a súbor modlitieb Elegiae praecationum (1589), ktorý 

pripravil reformovaný teológ a historik Pantaleon Candidus (1540 – 1608). Okrem iných 

náboženských diel nemeckých autorov (napr. Conrad Dietrich, Phillip Kegel, Lucas Osiander 

st.)
17

, nechýba vydanie Lutherovho Katechizmu z roku 1789 a populárne príručky na prípravu 

„dobrého umierania“. Nachádza sa tu i levočské vydanie Evangelia et Epistolae dominicorum 

ac festorum dierum z roku 1639 v latinsko-maďarskej jazykovej verzii. 

Z neteologických odborov je veľmi skromne zastúpená filozofia, história 

a matematika. Vybrané filozofické systémy obsahuje dielo profesora logiky a metafyziky 

Johanna Petra Reuscha (1691 – 1758) Systema logicum (1734) alebo spis Ontologico 

Syllogistico dogmatica (1741) teológa a filozofa Israela Gottlieba Canza (1690 – 1753). Súpis 

eviduje len 2 diela z oblasti matematiky, vydané začiatkom 16. a 17. storočia. Prvým je 

opakovane vydávané dielo rakúskeho astronóma a matematika Georga von Pauerbach (1423 

– 1461) Institutiones in arithmeticam. Záznam neuvádza rok vydania, ale pod týmto názvom 

dielo vyšlo v roku 1511 (Viedeň) a 1513 (Norimberg). Druhým je traktát holandského 

matematika a astronóma Adriaana Metia (1571 – 1638) De genuino usu globi z roku 1624. 

Históriu zastupuje bližšie neurčené vydanie adaptácie textov židovských vojen J. Flavia, 

ktoré je známe pod názvom De excidio urbis Hierosolymitanae a 5. diel historického spisu 

Chronica Carionis. Je to dielo nemeckého historika a matematika Johanna Cariona (1499 – 

1537) o období vlády od cisára Fridricha II. Štaufského po Karola V. Vydanie z roku 1565 

doplnil a upravil Caspar Peucer (1525 – 1602), nemecký reformátor, lekár a diplomat.  

Nízkym počtom titulov je zastúpené aj právo a tradičná súčasť dobových knižníc – 

vydania antických autorov. Bez vydavateľských údajov tu nachádzame dielo Sallustia, 

Cicerónove Listy a Faedrove bájky (1774).  

                                                 
17

 Lucas OSIANDER (1534 – 1604), evanjelický kazateľ na dvore würtemberského vojvodu. V súpise je 

zaznamenané jeho dielo Sacrorum librorum Pars 1[2] z roku 1597. – KEGEL, Philipp. Dulce refrigerium sive 

saluberrimae ac efficacissimae consolationes in afflictionibus et persecutionibus. 1599. – Conrad DIETRICH 

(1575-1639), profesor etiky, superintendent v Ulme. Zoznam obsahuje jeho dielo Poenitentialia Davidica, die 

Sieben Buch Psalmen Dawidt. 1677.  
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Samostatnú skupinu tvoria učebnice latinčiny, gréčtiny a rétoriky zo 16. a 17. 

storočia.
18

 Medzi nimi nachádzame v Európe často vydávanú učebnicu latinčiny od 

anglického humanistu a lekára Thomasa Linacre (1460? – 1524) De emendata structura latini 

sermonis (1539), či príručky rétoriky humanistov Valentina Thila (1607 – 1662) – profesora 

rétoriky a rektora univerzity v Königsberu a Omera Talona (1510 – 1562). Výnimkou je 

Doležalova Grammatica slavico-bohemica (1746) a učebnica geografie Jána Tomka-Sáskyho 

z roku 1748 Introductio in orbis hodierni geographiam. 

Napriek svojmu zameraniu knižnica obsahovala aj vydania trnavskej jezuitskej 

Akademickej tlačiarne. Spomenieme napríklad cirkevné dejiny lavantského biskupa Georgia 

Stobaea (1532 – 1618) Historia religionis z roku 1714, dielo historika Samuela Timona 

Opusculum theologicum (1721), životopis biskupa Františka Saleského (Synopsis vitae Sancti 

Francisci Salesii, 1701) alebo polemické dielo právnika a teológa Františka Fóriša-

Otrokóciho (1648 – 1718) Examen reformationis Lutheri... (1696).  

V súpise nachádzame aj dielo básnika Petra Benického (1604 – 1664) Magyar 

Ritmusok, pravdepodobne bratislavské vydanie v roku 1803 a literárny prehľad Pavla 

Valaského (1742 – 1824) Tentamen historiae litterarum sub Matthiae Corvino z roku 1769. 

Zaujímavosťou je i promočná tlač evanjelického kňaza a spisovateľa Juraja Lániho (1646 – 

1701), ktorú obhajoval na univerzite vo Wittembergu v roku 1667 pod názvom Disputatio 

Physica de Stillicidio Sanguinis..., oslavná genealogická báseň Eszterházyovského rodu 

Trophaeum Domus Eszterházianae (1701) alebo kázeň náboženského spisovateľa a pedagóga 

Daniela Bocka (1751 – 1806) První kázáni... (1782), ktoré dal vytlačiť pri príležitosti začatia 

svojho pôsobenia vo Veľkej Lehote na Morave. 

 

Záver 

Z analýz súpisu vyplynulo, že viac ako dve tretiny evidovaných jednotiek súpisu tvorí 

spisba náboženského charakteru, vydaná prevažne v zahraničí v priebehu 16. – 17. storočia. 

V malej miere sú zastúpené rozvíjajúce sa odbory ako právo, história, prírodné vedy. 

Vzhľadom na poznatky o kariére Alexandra Benického môžeme skonštatovať, že zbierka 

neodráža jeho pôsobenie v stoličnej správe. V rámci zbierky nenachádzame ani súdobé 

osvietenské diela, ani literatúru, ktorá by sa mohla viazať k jeho profesionálnemu pôsobeniu, 

či podnikateľskej činnosti. Napriek nášmu úsiliu sa nepodarilo v archívnych materiáloch 

                                                 
18

 Napr. Grammatica sive educatio pueritia linquae greacae (1613); zbierka antických výrokov v preklade 

Erasma Desideria Rotterdamského Apophthegmatvm Des. Erasmi Rot. libri octo... (1541), ktorá bola 

využívaná vo vzdelávacom procese. 
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získať akékoľvek zmienky o nákupoch kníh, výdavkoch a objednávkach či korešpondencii 

s kníhkupcami, ktoré by mohli osvetliť spôsoby akvizície či aktívny podiel Alexandra 

Benického na budovaní tejto zbierky.  

Vyslovujeme hypotézu, že základ knižnice bol položený na prelome 16. a 17. storočia 

a naďalej ju dopĺňali členovia rodiny. Knižná zbierka mohla byť založená najvýznamnejším 

Alexandrovým priamym mužským predkom Martinom Benickým (1554 – 1622). Ten v roku 

1575 pôsobil v Bratislave na poste notára Malej kráľovskej kancelárie a neskôr v rokoch 

1576 až 1578 na poste kráľovského kuriálneho notára. V roku 1609 si ho palatín Juraj Thurzo 

vybral za svojho podpalatína. Alexander Benický bol Martinovým potomkom v šiestej 

generácii.
19

 Knižnú zbierku pravdepodobne dopĺňali ďalší potomkovia rodu. 

 Tento prípad reprezentuje situáciu, v ktorej máme k dispozícii katalóg, resp. 

pozostalostný súpis, avšak nedisponujeme konkrétnymi exemplármi. Z archívnych 

dokumentov nie je jasné, kto a ako naložil s touto zbierkou v nasledujúcom období. Táto 

zbierka nebola prv v odbornej literatúre známa a jej rozbor ponúka jeden z impulzov 

k ďalšiemu archívnemu výskumu. Okrem známych a zachovaných knižníc aristokracie, ku 

ktorým patria veľké zbierky rodov Aponi (Apponyi), Zai (Zay), Andráši (Andrássy), Erdődi 

(Erdödy) a i., sú podobné súpisy dôkazom budovania ďalších knižničných zbierok v prostredí 

stoličnej šľachty.  

Hoci nepoznáme zakladateľa a ani ďalšie osudy knižnice po smrti Alexandra 

Benického, analýzy podobných, môžeme povedať až virtuálnych zbierok, však majú svoj 

význam. Ich výsledky vkladajú jeden z ďalších dielov do zložitej mozaiky budovania 

osobných knižníc na našom území a obohacujú tak naše poznanie v oblasti dejín knižnej 

kultúry.  
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Summary 

 

"Hymn book without beginning and end" – The library of Alexander Benický 

 

 Our study focuses on unknown book collection of Lutheran nobleman Alexander Benický (Beniczky) from 

Turiec (region in contemporary Slovakia). Until now, this library wasn´t analysed in scientific literature. In the 

first part of this study authors describe his private life and career in the state administration on the basis of 

archival documents. In 1826, after his death, the heritage inventory was made. Besides the residence furnishing 

list, the library registry was included in it. According to this registry, this collection contained 99 items of 

handwritings and prints from 16
th

 till the beginning of 19
th

 century. The second part of this study represents its 

contentual and language analysis. The destiny of the collection after this date is unknown. Authors work on the 

assumption that, Alexander Beniczký just inherited this collection but its foundations were laid at the turn of the 

16
th

 and 17
th

 century. Archival research didn’t answer to a question if, or how did Alexander Benický extended 

this historical library. 
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