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V rámci edície Osobnosti bola v ŠVK Prešov v roku 2014 spracovaná a vydaná 

odborná publikácia pod názvom Andrej a Ján Šilanovci: z dejín prešovského profesionálneho 

divadelníctva
1
 pod editorstvom  Michala Sochu. Ako napovedá samotný názov, predstavuje 

sondu z výskumu histórie Divadla Jonáša Záborského v Prešove a osobností, umelcov, ktorí 

stáli nielen pri jeho začiatkoch, ale vyše 50 rokov aktívnej kariéry boli súčasťou kreovania sa 

profesionálneho divadelníctva v Prešove. Ide o dvoch bratov poľského pôvodu – herca 

Andreja Šilana (1930 – 2009) a režiséra, riaditeľa divadla Jána Šilana (1929 – 2011).   

 Publikácia pozostáva z troch častí/kapitol. V prvej kapitole – Aktivity a hodnotenie 

umeleckej činnosti bratov Šilanovcov sú zaradené hodnotiace štúdie od Alžbety Verešpejovej 

– Umelecká činnosť Andreja Šilana (1930, Jurgów / Poľsko – 2009, Prešov) (s. 9-12) a 

Umelecká činnosť Jána Šilana (1929 Jurgów / Poľsko – 2011, Prešov) (s. 13-18). Na ňu 

nadviazal  Miron Pukan v štúdii Divadelníci Ján a Andrej Šilanovci v zrkadle času... (s. 19-

27), kde sa rovnako samostatne venuje pohľadu na Jána Šilana a Andreja Šilana v čase 

pôsobnosti v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.    

Druhá kapitola – Z ohlasov kolegov a rodiny je osobnejšia, no pre komplexnosť 

obrazu o osobnostiach zaujímavá. Zostavovateľ sem zaradil pohľad herečky Daniely 

Trnčíkovej (s. 28-32), Panachýdu za Andrejom Šilanom (s. 33-34) a Tak sme ho poznali (J. 

Šilana) (s. 35-37) od Vladimíra Semana a Dosky, ktoré znamenajú svet : rozprávky z divadla 

(s. 38-40) od už nebohej spisovateľky, pedagogičky, publicistky a šéfredaktorky novín 

Romano nevo ľil Daniely Hivešovej-Šilanovej. 

Rozsahovo najväčšia je tretia – Dokumentačná a bibliograficko-popisná časť (s. 43-

111), ktorá mapuje a detailne sumarizuje ich kariéru. Zostavil ju M. Socha. Je bohato 

vnútorne členená, pri A. Šilanovi je vyčlenený priestor pre  bibliografické kalendárium, 

zoznam hier (inscenácií) a postáv, hry – kde pôsobil ako asistent réžie, jeho filmografia. 

Bibliografická časť obsahuje chronologicky radené záznamy v kontexte – preklady, 

bibliografia – články o osobnosti a jej diele (medailóny, profily, rozhovory, recenzie, 

bibliografické heslá, nekrológy). Podobná metodika bibliografickej práce bola aplikovaná aj 

pre osobnosť J. Šilana. Nachádzame tu bibliografické kalendárium. Následne oznam hier a 
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postáv J. Šilana hraných v DJZ Prešov, zoznam jeho réžií a choreografie. Bibliografická časť 

obsahuje úpravy a preklady divadelných hier, redaktorskú činnosť. Bibliografia zahŕňa 

články o osobnosti a jej diele (medailóny, profily, rozhovory, recenzie, bibliografické heslá, 

nekrológy). Výskum biografickej časti a zostavenie publikácie sa realizovalo M. Sochom na 

Bibliografickom oddelení ŠVK. Práve pre túto časť hodnotíme publikáciu za veľmi prínosnú 

a prinášajúcu nové a ucelené poznatky o bratoch Šilanovcoch. 

Archívne a fotografické materiály, ktoré priebežne (tematicky) nachádzame zaradené 

v celej publikácii, pre realizáciu tohto diela poskytol archív DJZ v Prešove. 

Pre lepšiu orientáciu v dokumentačnej časti je publikácia doplnená o menný register 

(od s. 114) a pre sumarizáciu a sprehľadnenie analyzovaných informačných zdrojov o 

Zoznam bibliografických odkazov k bibliograficko-popisnej časti (od s. 119), ktorá o to viac 

podčiarkuje náročnosť spracovania nosnej – bibliografickej časti publikácie.   

 

Marcela Domenová  
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