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ZACHOVANÉ DIELA ŠTÚRA, HURBANA A HODŽU V KOLEGIÁLNEJ KNIŽNICI 

V PREŠOVE
1
 

 

Marcela DOMENOVÁ 

 

 

V kontexte výskumu súdobých dokumentov  tlačí z obdobia formovania sa 

moderného slovenského národa a jeho odrazu v prácach vybraných osobností
2
 v historických 

knižniciach mesta Prešov sme realizovali parciálny výskum  vo viacerých pamäťových 

inštitúciách mesta Prešov, s dôrazom na výskum historických slovacík. Pre dotvorenie 

celkového kontextu sa pri analýze tlačí prihliadalo aj na provenienciu dokumentov, jazyk, 

obsah alebo niekdajších vlastníkov.  

Sonda sa realizovala cez všetky tri fázy národného obrodenia, t. j. pre roky 1780 – 

1820 (obdobie bernolákovcov), pre roky 1820 – 1835 (obdobie J. Kollára, P. J. Šafárika) 

a pre roky 1835 – 1848 (obdobie štúrovcov). Pre potreby vymedzenia témy a výskumu ostali 

v pozornosti osobnosti radené nielen ku generácii štúrovcov, ale aj k tzv. preromantizmu, 

romantizmu, ako aj situácia v porevolučných a matičných rokoch.  

V Kolegiálnej knižnici v Prešove bol výskyt fyzicky doložených tlačí
3
 z tejto 

problematiky prekvapivo celkovo veľmi nízky, ba až raritný,
4
 pričom predpoklady a dedukcie 

o existencii diel ako súčasti fondu historickej knižnice týchto generácií, resp. vybraných 

slovenských národných buditeľov, teológov, kňazov, pedagógov, básnikov a pod. aj 

v kontexte cirkevných dejín či dejín školstva, spolkovým životom spojeným s prešovským 

evanjelickým kolégiom a osudmi evanjelickej cirkvi a. v. boli väčšie.
5
  

                                                 
1
 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA MŠ SR 1/0428/15 – Šariš v historickom kontexte jedného 

storočia (1848 – 1948). 
2
 Podnetom pre výber témy bol rok 2015, ktorý bol vyhlásený za rok Ľudovíta Štúra. 

3
 Heuristika fondu sa realizovala v dostupných pomôckach a cez katalóg L. Kolodziejského. 

4
 Jednotliví autori/ich diela sa overovali vo všetkých parciálnych knižniciach dnešnej historickej Kolegiálnej 

knižnice (ústavy, spolky, Veľká kolegiálna knižnica, Szirmay, Binder a i.). 
5
 Časť výskumu bola prezentovaná na vedeckej konferencii Dejiny knižnej kultúry Slovenska – 19. storočie 

v zrkadle písomných prameňov, Štátna vedecká knižnica v Prešove, 28. – 29. september 2015. 
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Ak ide o zachovanie diel Ľ. Štúra, J. M. Hurbana alebo M. M. Hodžu, v každom 

prípade vieme nateraz doložiť jedno dielo.
6
 

Jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, politik, poslanec 

uhorského snemu, filozof a historik Ľudovít Štúr (1815 – 1865) bol kodifikátorom 

slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach,
7
 autor viacerých 

národných obrán. V Kolegiálnej knižnici evidujeme nateraz len dielo v nemeckom jazyku, 

brožúrku Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die gesetzwidrigen 

Uebergriffe der Magyaren. Vorgetragen von einem ungarischen Slaven
8
 (obr. 1), ktoré bolo 

vydané anonymne (pod E in ungarischer Slaven) v roku 1843 v Lipsku (Leipzig) Robertom 

Binderom a tlačou Ernsta Stangeho
9
 v celkovom rozsahu [4], 89, [1] strán. Predstavuje 

národno-obranný spis, t. j. „Sťažnosti a žaloby Slovanov
10

 v Uhorsku na protizákonné 

prechmaty Maďarov. Prednesené jedným uhorským Slovanom,“
11

 ako ohlas reagujúci na 

situáciu v Uhorsku. Uverejnil v nej materiál o národnostnom útlaku so snahou oboznámiť 

o tom domácu i zahraničnú verejnosť či liberálnych zástupcov na sneme.
12

 Stretávame sa tu s 

osobnosťou grófa Jána Jozefa Majláta (1786 – 1855), ktorý v tom čase vyzval predstaviteľov 

nemaďarských národností Uhorska, aby zozbierali a tlačou vydávali materiály o útlaku 

                                                 
6
 Stav výskumu k augustu 2015. 

7
 Pozri Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). V. zväzok, R-Š. Výk. red. ugustín 

Maťovčík.  

Martin : Matica slovenská, 1992, s. 532-535. ISBN 80-7090-216-7; Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 2. 

M – Z. Zost. Pavol Uhorskai a kol. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 1997, s. 111-112. ISBN 80-7140-155-

2. Bližšie o diele v kontexte jazykovedy KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 196-197. ISBN 80-223-2158-3; Encyklopédia 

jazykovedy. Sprac. Jozef Mistrík a kol. Bratislava: Obzor, 1993, s. 440-441. ISBN 80-215-0250-9. 
8
 Prepisy názvov – nechávame v podobe, ako sú dostupné na tlačiach – titulných listoch. 

9
 Ev. kol., sign. U 98 prív. 9. 

10
 Termín Slovák použitý v Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zv. Ed. Karol Rosenbaum a kol. 

Bratislava: Obzor, 1984, s. 172; PIŠÚT, Milan a kol. Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984, s. 

249. 
11

 Od s. 37 radené: Recurs pre panovníka Ferdinanda V. (Recurs der Slaven in Ungarn an Seine K. K. 

Apostolische Majestät Ferdinand V.); od s. 47: Beilagen zum Recurse der Slaven na konci signované „K. 

Szatócs. (Kramarcsék.)“; od s. 56: Circulaire des Grafen Zay an die vier Superintendenten, erlassen im Jahr 

1841 atď.; od s. 87: Zuschrift an de[r] Herrn Grafen Mailáth, ktorý v roku 1843 signovali: P. Jozeffy, Ján 

Seberini (Szeberinyi), Samuel Ferenčík (Ferencsik), Ján Chalupka a Michal Hodža (Hodzsa).  
12

 Hlbšej obsahovej analýze diela sa však nevenuje žiadna slovníková, či prehľadová lieratúra s heslom. Ľ. 

Štúra, sčasti Encyklopédia slovenských spisovateľov. 2. zv. Ed. Karol Rosenbaum a kol. Bratislava: Obzor, 

1984, s. 172. 
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s možnosťou predložiť ich snemu,
13

 alebo aj s grófom Karolom Zayom (1797 – 1871, 

vtedajším generálnym inšpektorom evanjelickej cirkvi a. v.), presadzujúcim myšlienku 

jediného a jednotného maďarského národa v Uhorsku či postojom k vytvoreniu protestantskej 

únie.
14

 Je známe, že práve pod Zayovým vplyvom musel Štúr koncom roka 1843 opustiť 

bratislavské lýceum.
15

 

 

 

obr. 1 

Titulný list diela Ľ. Štúra Die Beschwerden und Klagen... 1843 

 

Dielo je súčasťou monotematickejšie ladeného konvolútu, ktorý obsahuje viaceré 

diela z problematiky Slovanstva, dejín Uhorska v 19. storočí v kontexte postavenia 

národností, jazyka.
16

 Väzba je sekundárna – ale súdobá.
17

 Tlač je radená ako 9. príväzok k 

                                                 
13

 Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990). IV. zväzok, M-Q . Výk. red. Augustín Maťovčík. 

Martin : Matica slovenská, 1990, s. 32. ISBN 80-7090-070-9. 
14

  T. j. spoločnej cirkevnej organizácie uhorských evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania. 
15

 Druhou podobnou brožúrou v nemčine bola Devätnáste storočie a maďarizmus. Viedeň 1845. 
16

 Medzi autormi iných diel v konvolúte vidujeme mená ako Stephan Prelick, Leo Grafen von Thun.  
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dielu Thomasa Világosváryho – Der Sprachkampf in Ungarn (t. j. v preklade Rečový boj 

v Uhorsku). Tlačou v Záhrebe (Agram): K. p. ilirische Nat. Typographie von Dr. Ljudevit 

Gaj. 1841. Celkovo 83 strán. Predpokladáme, že ju (tlač alebo aj konvolút) skôr ako sa stala 

súčasťou Kolegiálnej knižnice,
18

 mohol vlastniť pedagóg, historik a archivár Jozef (Adolf) 

Herfurt (1820 – 1895, monogram H. J.).  

Dielo evanjelického kňaza, spisovateľa, novinára, vydavateľa a redaktora, politika 

a organizátora kultúrneho života Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888), prvého predsedu 

Slovenskej národnej rady, účastníka slovenského povstania (1848/49)
19

 je nateraz zastúpené 

jednou tlačou. Ide o cirkevno-historickú prácu v  češtine v 55 bodoch, majúcu tiež národno-

obrannú úlohu – Unia, čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách, vysvetlená od M. J. 

Hurbana, Církve Evanj. podle Augšp. Vyznání Kněze a faráře ve Hlubokém. (obr. 2). Tlač 

vyšla W Budíně: Tiskem J. Gyuriána a M. Bagó. 1846. Celkovo obsahuje 200, [4] strán.
20

 

Predstavuje ostrý polemický spis. Autor v nej úniu odmietal, text predstavuje teologicko-

dejinnú sondu, konfesie komparuje, argumentuje, faktografiu podopiera nábožensko-

mravoučnými dôvodmi. Podstatou práce však bolo nedopustiť majorizáciu slovenskej 

evanjelickej menšiny maďarskou kalvínskou väčšinou.
21

 

Na začiatku je citát z práce Martina Luthera, na konci tlače je radený obsah, erráta 

(Omylové) a napokon dobová reklama na Hurbanove práce, ktoré boli doteraz vydané 

vrátane cien, čo predstavuje cenný prameň k dejinám knižného trhu i dokumentovaniu jeho 

                                                                                                                                                        
17

 Väzba – previazaná, kartón, hnedo-béžový mramorovaný papier, chrbát – a rohy tmavozelené plátno 

s florálnou slepotlačou. Na chrbte zlat. slepotlač. text: „Sprachen Kampf in Ungarn 2“, papierový štítok 

so sign. U 98.  
18

 Na titulnom liste okrúhla pečiatka: „A Tiszai Á. H. Ev. Egyház Ker. Coll. Könyvtára Éperjesen.“ 
19

 Bližšie o osobnosti Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990) . II. zväzok, E-J. Ved. – výk. 

a zodp. red. Štefan Valentovič. Martin : Matica slovenská,1987, s. 435-437; Evanjelici v dejinách slovenskej 

kultúry 1. A – L. Zost. Pavol Uhorskai a kol. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 1997, s. 109-111. ISBN 80-

7140-143-9. Pozri aj KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 194. ISBN 80-223-2158-3; Encyklopédia jazykovedy. Sprac. 

Jozef Mistrík a kol. Bratislava: Obzor, 1993, s. 181. ISBN 80-215-0250-9; Encyklopédia slovenských 

spisovateľov. 1. zv. Ed. Karol Rosenbaum a kol. Bratislava: Obzor, 1984, s. 219-222. 
20

 Ev. kol., sign. 221. 
21

 Pozri Encyklopédia slovenských spisovateľov. 1. zv. Ed. Karol Rosenbaum a kol. Bratislava: Obzor, 1984, s. 

219; Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 1. A – L. Zost. Pavol Uhorskai a kol. Liptovský Mikuláš: 

Tranoscius, a. s., 1997, s. 110. ISBN 80-7140-143-9. Podobne PIŠÚT, Milan a kol. Dejiny slovenskej 

literatúry. Bratislava: Obzor, 1984, s. 251. 
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publikačných a vydavateľských aktivít. Ide o 5 titulov. Prvý predstavuje prózu – prácu 

formou cestopisnej reportáže „Cesta Slováka ku bratrům Slovanským“ [na Moravě 

a v Čechách], ktorá vyšla v Pešti 1841 (za 24 grajciarov),  následná 2. – 4. ponuka sa viazala 

na „Ňitru,“ 1. roč. (1842), 2. roč. (1844) a 3. roč. (1846) – t. j. almanach Nitra, ktorý vydával 

od roku 1842.
22

 Každý z nich stál 1 zlatý. Posledný – 5. titul predstavovala práca „Slovo 

o Spolkách mjernosťi“ – bez uvedenia datácie a bez uvedenia ceny, vieme však, že ide 

o osvetový, ľudovýchovný spis Slovo o spolkoch miernosti a školách nedeľných, ktorý vyšiel 

v Banskej Bystrici v roku 1846. 

 

 

Obr. 2 

Titulný list tlače Unia.... 1846 

 

 

                                                 
22

 Jeho 1. roč. vyšiel v češtine, ďalší (2.) už v novej spisovnej slovenčine. O jazyku iných ročníkov pozri napr. 

KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského 

v Bratislave, 2006, s. 194. ISBN 80-223-2158-3. 
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Jednotlivina je zviazaná v preväzbe.
23

 Do Kolegiálnej knižnice
24

 sa dostala najskôr 

prostredníctvom učiteľa a zberateľa kníh Karola Bindera (1824 – 1902), čo dedukujeme na 

základe aktuálnej signatúry dokumentu. Predtým ju najskôr vlastnil hybský rodák, 

evanjelický vojenský farár, národovec, kultúrny a ľudovýchovný pracovník Baltazár Ružiak 

(Balt. Ružiák, 1834 – 1873), ktorý zomrel v Prešove.
25

 

Michal Miloslav Hodža (1811 – 1870) bol evanjelickým kňazom, národným 

buditeľom, básnikom, jazykovedcom a jedným z hlavných reprezentantov slovenského 

národného hnutia.
26

  

V Kolegiálnej knižnici neevidujeme nateraz žiadne lierárne či jazykovedné dielo, ale 

náboženské, t. j. jeho prácu písanú z pozície farára (pôsobil ako evanjelický farár 

v Liptovskom Mikuláši) – Dohovor druhý o tom, čo sä robi v Cirkvi Evangelickej 

augšpurského vyznania, vedený v Cirkvi evanjelicko a. v. Vrbicko-Sväto-Mikulášskej, pre 

nás, pre vás i pre ních a pre všetkých, ktorých  sä týka (obr. 3). Tlač vyšla vo Viedni: Tiskem 

OO Mechitharistov, v roku 1862. Celkovo obsahuje 45 strán.
27

 Prezentoval ju v máji 1862, 

čítaná bola vo „Výbore Cirkve evanj. a. v. Vrbicko-Sväto-Mikulášskej.“ Vyšla tlačou s 

oneskorením, lebo sa dvom – trom členom výboru zdala „priostrá“.
28

 

Práca M. M. Hodžu je radená ako 14. príväzok v monotematickom konvolúte 

(dominuje teologická problematika!, obsahujúcom celkovo 33 titulov (aj drobné tlače, 

rukopisy) z 19. storočia,
29

 v nemeckom, maďarskom latinskom, slovenskom i českom jazyku 

                                                 
23

 Pôvodná väzba bola papierová (zelenej farby). Väzba – previazaná, kartón, tyrkysovo-modro-červeno-hnedý 

mramorovaný papier, chrbát a rohy tmavozelené plátno s florálnou slepotlačou. Na chrbte zlátená florálna 

slepotlač a text: „Unia“, papierový štítok so sign. 221.  
24

 Na titulnom liste okrúhla pečiatka: „A Tiszai Á. H. Ev. Egyház Ker. Coll. Könyvtára Éperjesen.“ 
25

 Pozri Hybe – kalendár výročí osobností 2013. Dostupné na internete http://www.hybe.sk/index.php/11-

kultura/osobnosti/23-osobnosti-hyb [cit. 01-12-2015] 
26

 Bližšie o osobnosti Slovenský biografický slovník : (od roku 833 do roku 1990) . II. zväzok, E-J. Ved. – výk. 

a zodp. red. Štefan Valentovič. Martin : Matica slovenská,1987, s. 346-347; Evanjelici v dejinách slovenskej 

kultúry 1. A – L. Zost. Pavol Uhorskai a kol. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, a. s., 1997, s. 95-96. ISBN 80-

7140-143-9. Základné údaje dostupné aj v KRAJČOVIČ, Rudolf – ŽIGO, Pavol. Dejiny spisovnej slovenčiny. 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, s. 193-194. ISBN 80-223-2158-3; Encyklopédia 

jazykovedy. Sprac. Jozef Mistrík a kol. Bratislava: Obzor, 1993, s. 173. ISBN 80-215-0250-9; Encyklopédia 

slovenských spisovateľov. 1. zv. Ed. Karol Rosenbaum a kol. Bratislava: Obzor, 1984, s. 194-195. 
27

 Ev. kol., sign. 259 prív. 14. 
28

 Práci predchádzal iný jeho titul Dohowor o tom, čo sä robi w Cirkwi ewanjelickej augspurgského wyznania, 

wedený w Cirkwi ewanj. a.w. Wrbicko-Swäto-Mikulášskej (Viedeň 1862). 
29

  Konvolút nie je úplný, medzi prív. 13 – 14 je vyrezaný dokument. 

http://www.hybe.sk/index.php/11-kultura/osobnosti/23-osobnosti-hyb
http://www.hybe.sk/index.php/11-kultura/osobnosti/23-osobnosti-hyb
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(ako J. Kollár – Nábožné Kázanj ... Pešť 1826). Pochádzajú nielen zo zahraničných, ale aj 

slovenských, resp. východoslovenských oficín (Košice, Prešov, Rožňava). Hlavné dielo 

konvolútu predstavuje práca Jána Michala Schwarza Ein Wort der Liebe und des Ernstes 

über Predigtwesen, Religion... (t. j. Slovo lásky a vážnosti o kázaní, náboženstve...) vytlačená 

v Košiciach v roku 1852. 

 

  

Obr. 3 

Titulný list tlače Dohovor druhý... 1862 

 

Konvolút v minulosti vlastnil už spomenutý Karol Binder, čo dokladajú najmä jeho 

posesorské poznámky, podpisy (Binder Károly).
30

 Zachoval sa v sekundárnej, ale súdobej 

preväzbe.
31

 

                                                 
30

 Na titulnom liste tlače okrúhla pečiatka:„ A Tiszai Á. H. Ev. Egyház Ker. Coll. Könyvtára Éperjesen.“ 
31

 Väzba – previazaná, kartón, čierno-hnedý papier, chrbát a rohy tmavohnedá koža, na chrbte zlátená link.-

ornam. slepotlač a text: „Szent Beszédek 4.“, papierový štítok so sign. 259.  
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Ako vidno, témy tlačí, ktoré sa zachovali v Kolegiálnej knižnici, sa viažu na 

konfesionálnu problematiku, ide o cirkevno-historické práce o uhorských, resp. slovenských 

evanjelikoch, alebo poukazujú na postavenie Slovanov (v kontexte s Ľ. Štúrom). Vyšli 

v Lipsku, Pešti a vo Viedni. Odrážajú záujmy, profesijné nasadenie troch vybraných 

osobností národného obrodenia, ich aktivity v 40. – 60. rokoch 19. storočia. Dva z troch 

titulov sa radia do tzv. Binderovej knižnice. Ich fyzické doloženie a analýza poslúži ako 

podklad pre komparáciu s inými historickými knižnicami, resp. ich fondmi a zastúpením diel 

nosných osobností tejto doby pre sumarizáciu a vyhodnotenie danej problematiky v kontexte 

výskumu kultúrnych a konfesionálnych dejín mesta Prešova a regiónu Šariša.  
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Summary  

The Works of Štúr, Hurban and Hodža Preserved in the Collegiate Library in Prešov 

 

The paper presents the probe into the research of the preserved works of the personas as well as representatives 

of the so-called Slovak national movement or a period of the formation of the modern Slovak nation and its 

presentation in the contemporary works (prints and periodicals) of  the 19h century. In the paper, we analyze 

preserved works of Ľudovít Štúr, Jozef, Miloslav Hurban and Michal Miloslav Hodža in the historical 

Collegiate library in Prešov. 
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