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Výskum a  cyrilských rukopisov a tlačí zachovaných v pamäťových inštitúciách, 

s dôrazom na knižnice, predstavuje špecifickú problematiku, vyžadujúce adekvátne jazykové 

zručnosti a interdisciplinárne prepojenie pri ich odbornom spracovaní, popise.  

Na začiatku recenzovanej publikácie je radené vovedenie do problematiky v podobe 

Predstavenie riešenia projektu KEGA č. 046PU-4/2014 s názvom: Historické, jazykové, 

kultúrne a teologické kontexty cyrilských rukopisov a tlačených kníh v správe GTF PU 

v Prešove (s. 4-19) od Vojtecha Borodáča, ktorý je aj zodpovedným – hlavným riešiteľom 

projektu. V rámci hodnotenia témy projektu musíme konštatovať, že je naozaj prínosná, 

najmä z pohľadu snahy o sumarizáciu doterajších poznatkov, analýzy diel – najmä z pohľadu 

jazykovedy a teológie, ako aj následne snahy o digitalizáciu cyrilských rukopisov. No je 

potrebné aj skonštatovať atypickosť heuristiky zachovanej, resp. skúmanej pramennej bázy 

riešiteľov,
1
 ich prerozdelenie (počet kníh si rozdelili na 15 kusov; vhodnejšie – 

jednotiek/jednotlivín) pre každého riešiteľa, ale aj neznalosť základných orientačných 

pomôcok k tzv. historickej Eparchiálnej (Diecéznej) knižnici – najmä katalógov – historické, 

lístkové z 20. storočia,
2
 resp. starších štúdií (Repčák, Šelepec a i.), resp. aj odbornej 

retrospektívnej – bibliografickej ej archívnej terminológie. Historickú knižnicu, kde sa 

realizoval výskum autori publikácie nazývajú ako Bibliotéka Kovacsciana, čo evokuje 

výskum v tej časti eparchiálnej knižnice, resp. kníh, ktoré cirkvi daroval možno samotný J. 

Kováč, resp. G. Tarkovič; pričom podľa skladby signatúr prezentovanych dokumentov ako aj 

vročenie na dokumentoch poukazujú na fakt, že neide len o najstaršiu časť knižnice 

budovanej za života prvých biskupov, ale že ide o celú historickú knižnicu tzv. eparchiálnu, 

od roku 2008  v správe Prešovskej univerzity, resp. Univerzitnej knižnice Prešovskej 

univerzity v Prešove – ktorá sa stala sa súčasťou fakultnej knižnice – Knižnice 

                                                 
1
 Ako napr., že riešitelia si rovnakým dielom rozdelili na preskúmanie stojany v knižnici, zoznamy nesedia, 

niektoré knihy v knižnici fyzicky nie sú prítomné, s. 4-5....Riešitelia, i keď mali rovnaké rozdelenie regálov, 

zistili, že počet kníh v nich nebol rovnaký (!). 
2
 Poznajú 2 zastaralé zoznamy kníh – bez bližšieho uvedenia (s. 4). Ide najskôr o časť súpisu autorského 

katalógu a odovzdávací protokol. 
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Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF), označovanej dnes umelo ako fond tzv. 

„Kováčová historická knižnica“. Spracovanie publikácií (správne titulov/kníh, tlačí 

alebo rukopisov) – mysliac už v podobe príloh textových častí štúdií, t. j. bibliograficko-

popisných častí/ katalógu bol metodicky vykonaný na základe spracovania problematiky p. 

Xénie Golub z Nyíregyházy,
3
 ktorý možno považovať za vhodný. V. Boháč predstavil 

v rámci hlbšej analýzy katechizmus Poučenie z roku 1745 vytlačený v Uneve. Následne sú 

radene základné informácie a popis k 15-tim spracovaným dokumentom z rokov 1745 – 1856 

(1 x s. a.) ukrajinskej, maďarskej, rakúskej, rumunskej a gréckej proveniencie.  

Michal Hospodár predstavil 16 liturgických katechetických kníh, ktoré podľa neho 

vznikli v prostredí Mukačevskej, resp. Prešovskej eparchie (s. 20) v príspevku 

Charakteristika vybraných kníh z historickej knižnice Bibliotheca Kovacsiana (s. 20-31). 

Záznamy sú strohé, v poznámke autor poukázal na fyzický stav dokumentu a jeho obsah.  

Jednotlivé tlače sa datujú do obdobia rokov 1675 – 1900, no vyšli v Prahe, Budíne/Budapešti, 

Viedni, Počajevskej Larve, Moskve, Prešove a Petrohrade. Analýza skúmaných cyrilských 

kníh historickej knižnice Kovacsiana s dôrazom na jej budovanie bola predmetom výskumu 

Františka Čitbaja (s. 32-37). Výber jeho 14 dokumentov v podstate predstavuje 

strohé  sprehľadnenie zachovaného ruského literárneho časopisu vydávaného v Moskve 

Ру′сская бесе′да (autor uvádza pod Russkaja besida), roč. 1856 – 1858, inde pri materiáloch 

zo 17. – 19. stor. chýba uvedenie či ide o tlač či rukopis (čitateľ to dedukuje na základe 

faktografie pri popise impressa), celkovo absentuje uvedenie aktuálnych signatúr 

dokumentov.  

Za kvalitatívne obsahovo prínosný považujeme príspevok Ľubomíra Petríka – 

Komparatívna analýza homiletických a kazateľských príručiek v cirkevnoslovanskom jazyku 

nachádzajúcich sa v historickej knižnici GTF PU (s. 38-58), ktorý sa popri predstaveniu 15 

vybraných dokumentov z rokov 1692 – 1927 (pri tých zadatovaných), vydaných napr. 

v Moskve, Budíne, Viedni, Žolkve, Bukurešti či v Petrohrade podujal bližšie predstaviť 

kazateľskú príručku, resp. náuku pravoslavno-kresťanskej viery v katechetických kázniach s. 

                                                 
3
 Publikovaná v teologickom časopise Atanaziana 38/2014. 
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48 „Nauka viry...“ od Jána Artima ml. v dvoch častiach z Budína 1868, venovanej 

prešovskému biskupovi J. Gagancovi. Osobitú pozornosť venoval kázni z 1. časti, ktorá 

pojednáva o 10. článku viery. Na neho nadviazal Martin Tkáč. Prezentoval Spracované 

publikácie v historickej knižnici GTF PU v Prešove s dôrazom na Sväté písmo (s. 59-73), t. j. 

predstavil 14 dokumentov – tlačí z rokov 1720 – 1893. Tie boli vydané,  resp. vytlačené 

v Moskve,  Ľvove, Kyjeve, Užhorode, Budíne, Viedni i Bukurešti. Na konci príspevku bližšie 

predstavil Bibliu (Бiблїа...) z roku 1804  vydanú v  Budíne v piatich zväzkoch, z ktorých sa v 

Prešove zachovali len tri, a to 1., 3. a 4. zv. Ich niekdajším vlastníkom bol A. Duchnovič. 

Michal Glevaňák sa zameral na Liturgické knihy v knižnom fonde Eparchiálnej 

knižnice (s. 74-100). Ide o kvalitatívne o jeden z dobrých príspevkov. Autor v úvode načrtol 

samotné dejiny knižnice – zriadenie, vybraných mecénov, darcov kníh, ako aj osobnosť G. 

Tarkoviča atď., následne predstavil viaceré liturgické knihy z 2. polovice 19. storočia – 

Liturgikon od J. Holovac’keho (Ľvov 1858), Liturgičeskij Katichismus od A. Duchnovič 

(1851), Velikij Sbornik od J. Vályiho (Viedeň 1866). Zoznam 18 nájdených cyrilských 

knižných jednotiek a ich popis kopíruje stanovenú mustru, obsahuje však dôslednejšie 

prepisy a transliteráciu názvov, popis väzby dokumentov a i. Zaradil tu aj jeden manuskript – 

Archijeratikon zo zač. 17. storočia, tlače z rokov 1628 – 1892, pochádzajúcich z miest Ľvov, 

Kyjev, Užhorod, Praha, Budapešť, Viedeň, Petrohrad, Moskva,  Przemyśl, Budín, dokonca 

Vilnius.  

Na konci zborníka je radený ešte samostatne Katalóg cyrilských historických kníh 

a rukopisov v bibliotéke Kovacsiana v správe GTF PU (s. 101 – 110), ktoré sa im podarilo 

nájsť a spracovať. 

Celkovo – všetci autori zvolili jednotnú metodiku k prepisu textov /vrátane titulných 

listov – cirkevnoslovanské nadpisy, textov v cyrilike v korešpondujúcom fonte, azbučné texty 

(ukrajinčina a pod.), alebo gréčtina boli však transliterované  do latinky – bez odkazu na 

platnú normu (nie je vždy správne). Pozitívom je uvádzanie prekladu nadpisov /titulných 

listov dokumentov do slovenského jazyka. Negatívom preklad mien tlačiarov, vydavateľstiev 

do slovenčiny (napr. z maďarčiny), neuvedenie overeného mena autora diela v národnej 
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forme, t. j. ako platnej mennej autority. Pri niektorých záznamoch chýba uvedenie signatúry 

dokumentu. Každý záznam dokumentu obsahuje údaje radené do 11 bodov, v celku 

rešpektujúci medzinárodné pravidlá pre popis dokumentov. Dôležitou úlohou autorov však je 

ich faktografické vyplnenie a adekvátne formálne usporiadanie pre čo najlepšiu prehľadnosť 

katalógového záznamu. Chybne je všade označené impresum (ako impresívne údaje), niekde 

neadekvátne rozlíšenie posesorov a proveniencie (nachádza sa tu nielen informácia 

o kultúrnom okruhu, ale aj typ písma), rozmery historických tlačí a rukopisov sa uvádzajú 

v iných parametroch (určite nie podľa moderných formátov, napr. A5).  

Ako bolo spomenuté vyššie, publikácia obsahuje aj cenné informácie o obsahu diel 

v kontexte teologickom, liturgickom, s poukázaním na zaujímavú pramennú bázu – 

historicko-jazykovo-kultúrne aspekty, no iné – nateraz nosné – oblasti dokumentovania a 

hlavne popisu dokumentov pre toto edičné vydanie sú často chybné, bibliograficko-popisná 

časť obsahuje zle formulované tézy v rámci popisu dokumentov (najmä typografickej 

výzdoba – vinety, vlysy, väzba tlačí – materiál a i.), čo umožňuje potencionálnym bádateľom 

ďalší výskum. Chýbajú i závery či  zhodnotenie prínosu príspevkov, publikácie i samotného 

projektu, čo je na škodu, keďže jeho realizácia a ciele majú svoje opodstatnenie pri mapovaní 

dejín knižnej i duchovnej kultúry nielen samotného Prešova a eparchie, no najmä v kontexte 

vybranej problematiky cyrilských dokumentov gréckokatolíckej cirkvi. 

 

Marcela Domenová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


