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Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. Ed. Marcela Domenová. Prešov : Prešovská 

univerzita v Prešove, 2013. 121 s. ISBN 978-80-555-0933-4. 

 

 V rámci realizácie projektu VEGA č. 1/0278/12: Šľachtické knižnice na východnom 

Slovensku bol v roku 2013 vydaný prvý diel nekonferenčného zborníka v elektronickej 

podobe s názvom Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku I. 

(http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Domenova1). Zborník je rozdelený do 

dvoch počastí. V prvej časti je zaradených deväť štúdií venovaných rekonštrukcii 

šľachtických knižníc, dobových pomôcok, či stručnému prehľadu dejín a podobe 

šľachtických sídel. V druhej časti sú zaradené anotácie – recenzie približujúce odbornú 

slovenskú spisbu k danej problematike.    

Archivárka Daniela Pellová poukazuje v úvode prvej štúdie zborníka, ktorá nesie 

názov Archívy šľachtických rodín a fragmenty ich knižníc vo fondoch Štátneho archívu 

v Prešove  (s. 6-14) na pohnuté časy šľachtických archívov, a teda aj knižníc ako ich súčastí, 

ktoré vyvrcholili v 20. storočí. Na jednej strane dochádzalo k ničeniu patrimoniálnych 

archívov po roku 1918, či počas a po druhej svetovej vojne, na druhej strane je to obdobie, 

kedy o šľachtické archívy začal prejavovať záujem aj štát. Osudy šľachtických knižníc boli 

rovnaké ako osudy ich archívov. Čo sa nezničilo, nerozkradlo počas vojny, či po nej, prevzali 

rôzne inštitúcie, ktoré v čase ich likvidácie preberali ich inventár. V MV SR, Štátnom archíve 

v Prešove je uložených 19 rodových, 3 rodinné archívy a archívy 5 panstiev a veľkostatkov, 

avšak len v dvoch archívnych fondoch – zlomkoch archívov rodín Berzevici (Berzeviczy) 

a Piller, sú ich súčasťou aj fragmenty knižníc. Autorka predstavuje fragmenty knižníc oboch 

vyššie uvedených rodín. Podáva aj stručné informácie o pôvode oboch rodov a ich histórii. 

Súčasťou štúdie je aj obrazová príloha. Fragment knižnice rodiny Berzevici prevzatých 

štátnym archívom predstavuje 17 kusov kníh z oblasti histórie, hospodárstva, či venovaných 

postaveniu žien v spoločnosti. Okrem toho sú to aj kalendáre, ročenky, modlitebné knižky, 

klavírny či husľový notový materiál, neúplné výtlačky 21 rôznych novín a časopisov, 

novinové výstrižky, plagáty a vyhlášky. V rukopisoch sa zachovali napríklad príležitostné 

verše, príhovory, denníkové, či cestopisné záznamy. Fragment knižnice Pillerovcov je 

v štátnom archíve uložený v 11 archívnych škatuliach. Tvorí ho 110 kníh, 14 novín 

a časopisov, rôzne príležitostné tlače, mapy či notový materiál. Po obsahovej stránke ich 

možno členiť na kalendáre a hospodárske príručky. 

Ako druhá bola do zborníka zaradená štúdia Heleny Saktorovej Torzá šľachtických 

knižníc vo fonde Slovenskej národnej knižnice v Martine (s. 15-23). Autorka pri analýze 
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vychádza zo súboru spracovaných tlačí 16. storočia. Štúdia je rozdelená do štyroch častí, 

približuje tlače zo 16. storočia s viacerými druhmi posesorských údajov – podpismi, 

rukopisnými poznámkami, vlepeným exlibrisom či tlačeným supralibrosom príslušníkov 

rodín Armbrusterovcov (Krištof, Pavol, Matej), Forgáčovcov (Imrich, Mikuláš), 

Esterháziovcov (Ladislav Ignác, Žofia, Jozef) a Čákiovcov (do fondu je zahrnutá aj knižnica 

rodiny Enických).  

Historička Libuša Franková v štúdii s názvom Szirmayho knižnica ako „večný 

depozit“ knižnice prešovského kolégia (s. 24-33) venuje svoju pozornosť knižnici 

evanjelického kolégia. Do kolegiálnej knižnice sa dostávali nové tituly prevažne darmi, 

formou závetov, neskôr aj kúpou kníh z finančných zdrojov školy. V 19. storočí boli 

významnými knižné dary pochádzajúce od príslušníkov šarišskej šľachty, akými boli Samuel 

Ujházy, Andrej Dessewffy či Gabriel Bánó (Banó). Autorka štúdie venuje zvýšenú pozornosť 

daru Jána Szirmaya z Pozdišoviec, ktorý na základe darovacej zmluvy z roku 1833, odovzdal 

do užívania osemtriedneho dištriktuálneho gymnázia približne 14 000 zväzkov kníh 

a časopisov. Autorka približuje darovaciu zmluvu, ktorej súčasťou bol aj akýsi knižničný 

poriadok, upravujúci požičiavanie kníh (a to aj širšej verejnosti), objednávanie titulov, či 

určoval pokutu za nedodržanie výpožičnej lehoty. Súčasťou darovacej zmluvy bolo aj 

zriadenie základiny, z úrokov ktorej sa mali nakupovať nové knižné tituly či vyplácať ročný 

plat knihovníkovi, ktorým sa mohol stať len profesor školy. Štúdia je doplnená obrazovou 

prílohou. 

Klára Komorová v štúdii s názvom Výskum a rekonštrukcia šľachtickej cirkevnej 

knižnice Zachariáša Mošovského zo 16. storočia (s. 34-40) predstavuje knižnicu niekdajšieho 

nitrianskeho biskupa Zachariáša Mošovského. Ako autorka uvádza, podnetom pre bližší 

výskum Mošovského knižnice bola príprava generálneho katalógu – Tlače 16. storočia vo 

fondoch Slovenskej národnej knižnice (SNK). Celkovo bolo nájdených 450 kníh, a to vo 

fondoch slovenských a maďarských knižníc. Okrem SNK to bola aj Országos Széchényi 

Könyvtár a Univerzitná knižnica v Budíne, kam sa časť Mošovského knižnice dostala skrz 

jeho príbuzných. Ako autorka uvádza, Mošovský odkázal v testamente svoju knižnicu 

Andrejovi Kečkéšovi, ktorého syn Ján pôsobil ako správca jezuitskej knižnice v Bratislave. 

Po zrušení jezuitského rádu Jozefom II. sa fondy knižníc tohto rádu dostali do Univerzitnej 

knižnice v Budíne, kde sú uchovávané dodnes. Autorka v štúdií podáva a upresňuje viaceré 

biografické a profesijné údaje Mošovského, ktoré boli v staršej literatúry uvádzané nepresne. 

Ich spresnenie a rozšírenie sa autorke podarilo aj na základe zápisov v knihách 

pochádzajúcich z jeho knižnice.   
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Štúdia z pera Petra Sabova pod názvom Historická knižnica z Lontova (s. 41-51) 

približuje knižnicu, ktorej veľká časť bola rozptýlená vo fonde SNK, kde tvorila súčasť tzv. 

nitrianskeho zvozu. Na budovaní knižnice sa podieľali viaceré rodiny. Autor uvádza ako 

najrozšírenejšie posesorské údaje v knižnici údaje rodiny Rakovských, Sentivániovcov, no aj 

Huňadyovcov, Majténiovcov a Okoličániovcov. Vo fonde sa nachádzajú aj tituly z knižníc 

piaristov, františkánov a jezuitov. Z časového hľadiska sú v knižnici najpočetnejšie zastúpené 

tlače z 18. a 19. storočia, nasleduje 17. storočie. Z 20. storočia sa v zbierke nachádza 292 

titulov, zo 16. storočia 114 a jedna prvotlač. V zbierke sa však nachádza aj pomerne veľa 

kníh s chýbajúcim rokom vydania, čo autor spája so zlým fyzickým stavom zbierky, ktorý 

zapríčinil poškodenie či absenciu titulných listov. Z tematických oblastí v knižnici prevažuje 

história, právo, geografia, beletria a ekonomika. Autor v štúdii prináša aj analýzu umeleckého 

spracovania kníh, miest vydania, jazyka tlačí či signatúrnych symbolov. Štúdia je vhodne 

doplnená fotografickou prílohou a grafmi.   

Archivárka Katarína Takácsova vo svojej obsiahlej štúdii s názvom Osudy historickej 

knižnice v kaštieli Betliar. Odborné spracovanie a stav vedeckého bádania (s. 52-67), 

doplnenou fotografickou prílohou, približuje osudy historickej knižnice v kaštieli v Betliari, 

za ktorej zakladateľa je považovaný gróf Leopold Andrássy (1767 – 1824). Knižnica 

v Betliari sa svojím rozsahom 15 000 kníh radí medzi významné a svojím počtom aj medzi 

najväčšie šľachtické knižnice uhorských rodín. Najstaršou pomôckou evidujúcou tituly 

knižnice je katalóg z roku 1816 uložený v MV SR, Štátnom archíve v Levoči. Štúdia 

oboznamuje čitateľov s odborným spracovaním fondu, na ktorom sa podieľala aj dr. Oľga 

Wagnerová, ktorá v 40. rokoch 20. storočia vypracovala inventárny súpis ako abecedný 

katalóg podľa autorov alebo názvov anonymných diel. Spracovaním bol začiatkom 70. rokov 

poverený aj Gejza Erdélyi, ktorý spracoval jednotlivé zväzky formou katalogizačných 

lístkov, čo sa ukázalo ako veľmi zdĺhavé a neefektívne, preto sa v roku 1972 začalo so 

spracovaním katalogizačných lístkov do podoby prírastkových kníh. Do r. 1983 je v štyroch 

zväzkoch prírastkových kníh zapísaných 14 164 zväzkov kníh a časopisov. V súčasnosti sú 

tlače a rukopisy spracované v elektronickom systéme zbierkových predmetov v programe 

ESEZ 4 G. V štúdii autorka vykresľuje aj časovú, jazykovú a obsahovú skladbu fondu. 

Informuje aj o knižnom fonde uloženom na hrade Krásna Hôrka, ktorý obsahuje 527 zväzkov 

kníh najmä z 18. – 20. storočia. 

Autor Eduard Neupauer v štúdii s názvom Knihovna státního zámku Kynžvart 

v historických souvislostech: Studie k rukopisnému a knižnímu fondu zámecké knihovny (s. 

68-78) predstavuje šľachtickú knižnicu rakúskeho kancelára Klementa Václava Lothara 
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Metternicha (1773 – 1859) obsahujúcu viac ako 37 000 zväzkov z obdobia od 9. do 20. 

storočia. Bližšiemu historickému vývoju knižnice venuje autor len okrajovú pozornosť, 

zameriava sa na samotný obsah fondu s dôrazom na ojedinelé súčasti fondu rukopisov 

a unikátne knižné vydania. Knižnica je rozdelená do niekoľkých sekcií podľa obdobia 

vzniku. Sekcie tvoria samostatné knižné fondy. Podľa časovej postupnosti vzniku knižného 

fondu autor vymedzuje tri základné knižnice, a to kancelárovu knižnicu, ktorá je najstaršia 

a najrozsiahlejšia, knižnicu Richardovu a najmladšiu knižnicu, ktorá nie je len najmladšou, 

ale aj najmenšou. Štúdia je rozdelená do štyroch častí, na fond rukopisov, fond inkunábul, 

fond paleotypov (postinkunábul) a tlačí 16. storočia a zvozovú šľachtickú knižnicu Planá, 

v ktorých je bližšia pozornosť venovaná najvýznamnejším knižničným titulom.  

Do zborníka bola zaradená aj štúdia Šľachtické sídla v Šariši a ich majitelia na konci 

17. storočia autorky Mariany Čentéšovej (s. 79-94), ktorá približuje šľachtické sídla, ich 

počet, stav zachovania a vlastnícke vzťahy. Pri výskume sledovanej problematiky autorka 

vychádza z majetkových konskripcií a ohodnotení vyhotovených v súvislosti 

s protihabsburským odbojom a následnou konfiškáciou majetkov šľachty. Pozornosť je 

venovaná dvom základným typom šľachtických sídel, a to kaštieľom a kúriám. Takéto 

rozlíšenie sídel je uvedené aj v prameňoch zo 17. storočia, kde sú uvedené pojmy castellum 

a curia nobilitaris. K ďalšej špecifikácií dochádza pri kúriách, ako jednoduchších 

šľachtických sídlach, pri ktorých je v prameni uvedený materiál, z ktorého sú zhotovené 

(murované, drevené, kombinované – drevo, kameň). V rámci Šarišskej župy sa autorke 

podarilo v 17. storočí zdokumentovať 131 šľachtických sídel v 84 lokalitách. Na základe 

sledovaného prameňa prevládali jednoduchšie kúrie. Zistených bolo 25 kaštieľov, 27 

murovaných, 34 drevených, 5 murovaných/drevených kúrií, avšak až pri 40 kúriách nebol 

v prameni špecifikovaný stavebný materiál. Štúdia je doplnená tabuľkou, v ktorej sú zhrnuté 

výsledky výskumu.  

Prvú časť zborníka venovanú štúdiám k problematike šľachtických knižníc, 

šľachtických rodov či šľachtických sídel uzatvára štúdia Martiny Snakovej s názvom 

Stavebný vývoj kaštieľa v Markušovciach ako šľachtického sídla Mariášiovcov (s. 95-103). 

Autorka v štúdii približuje stavebný vývoj renesančného kaštieľa v obci Markušovce, 

nachádzajúcom sa na Spiši, a to od jeho výstavby v roku 1643 až po 20. storočie. Rozsiahlou 

prestavbou prešiel kaštieľ vďaka Wolfgangovi Mariášimu v 70. rokoch 18. storočia, kedy 

došlo k značnému vyzdobeniu stavby. Na stavebné práce z rokov 1773 až 1778 a ich priebeh 

poukazujú zmluvy s remeselníkmi objednanými na prestavbu budovy, ako aj na úpravu ku 

kaštieľu prislúchajúceho parku. Po 19. storočí, v ktorom na kaštieli neboli vykonané 
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výraznejšie zmeny, bol kaštieľ v 20. storočí viackrát rekonštruovaný. K jeho rekonštrukcii 

došlo v 20. a po jeho konfiškácií v 50.  rokoch, kedy bol kaštieľ odovzdaný na múzejné 

účely, ktorým slúži dodnes. 

Jednotlivé štúdie sú doplnené poznámkovým aparátom s odborným výkladom, 

odkazmi na citovanú literatúru či archívne pramene. Štúdie uzatvára zoznam použitej 

literatúry a študovaných archívnych prameňov. 

 

 

Mgr. Gabriela Vašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


