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SNOPKOVÁ, Blanka – KÁZMEROVÁ, Ľubica (a kol.). Mosty priateľstva – osobnosti 

Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica 

v Banskej Bystrici ; Historický ústav SAV v Bratislave. 2013. 347, [1] s. ISBN 978-80-

89388-52-3. 

 

 

 V rámci edície Fenomén osobnosti vydala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

v spolupráci s Historickým ústavom SAV v Bratislave v roku 2013 publikáciu s názvom 

Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. Publikácia je 

tematicky členená na štyri kapitoly.  

 V prvej kapitole s názvom Diplomacia – právo – vzdelávanie – cirkev je celkovo 

radených 10 príspevkov, okrem iných príspevok Slavomíra Michálka s názvom  

Československý diplomat a americký bibliograf Vladimír M. Palic (s. 115-132). Autor 

čitateľov postupne oboznamuje s osobnosťou Vladimíra M. Palica (1906 – 1989), jeho 

stredoškolskými (Trenčín, francúzsky Dijone), ale aj vysokoškolskými štúdiami (Univerzita 

Komenského v Bratislave, odbor právo; Freiburg – kurz medzinárodného práva), nástupom 

do zamestnania (Prezídium ministerstva zahraničných vecí v Prahe), kariérnym postupom 

v rámci diplomatickej služby v medzivojnovej Československej republike. Z hľadiska 

profesionálneho uplatnenia sa pre život a kariéru V. M. Palica stali dôležité dve mestá – Paríž 

a Washington – pred udalosťami v Mníchove i po nich. Na základe jeho profesionálnych 

osudov autor širšie približuje čitateľom aj zložitú diplomatickú situáciu československého 

zahraničného odboja a problémy s uznaním exilovej vlády v USA. Po skončení druhej 

svetovej vojny sa V. M. Palic aj s rodinou vrátil do Československa. Vzhľadom na 

vnútropolitický vývin, predovšetkým v kontexte februárových udalostí 1948 sa mu podarilo 

legálne aj s rodinou vysťahovať do USA. Posledných 20 rokov jeho aktívneho profesijného 

života (od r. 1956) je spojených s Kongresovou knižnicou, kde zastával pozíciu bibliografa 

(od r. 1968 vedúci bibliografického oddelenia) a vypracoval sa na popredného znalca 

stredoeurópskych literatúr. Pracoval však aj v médiách – Rádiu Slobodná Európa a Hlase 

Ameriky, v ktorom pripravoval a moderoval kultúrne relácie.  
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 Okrem tohto príspevku sú v prvej kapitole zaradené aj štúdie Kláry Komorovej 

Slovenskí študenti na nemeckých univerzitách a ich publikované diela (s. 19-32), Miroslava 

Kmeťa Ľudovít Haan a Michal Žilinský – dolnozemskí Slováci s dvojitou identitou (s. 33-47), 

Miroslava Daniša Michal Baluďanský. Reformy a liberalizmus v Rusku v prvej polovici 19. 

storočia (s. 49-59), Daniely Kodajovej Vladimír Krivoš – most medzi martinskými rusofilmi 

a slovanofilmi v Petrohrade (s. 61-77), Jána Žiláka Na margo pôvodu Emila Černého (s.79-

86), Júliusa Lomenčíka Emil Černý (1840 – 1913) – autor slovenských čítaniek pre stredné 

školy (s. 87-98), Oľgy Ivanovej Emil Vjačeslavovič Černý a tradície ruského humanitného 

vzdelávania (s. 99-106), Mariána Servátku Dielo Slovákov v zahraničí a slovenská 

diplomacia (s. 107-113). Milana Hudačka Človek, ktorý chcel od života viac – Pavol Bajan 

SJ (s. 133-151). 

Ako reprezentanta druhej kapitoly s názvom Architektúra – umenie sme si vybrali 

príspevok Ľubice Kázmerovej Margita Czóbelová – portrét osobnosti v kontexte doby (s. 

187-197), v ktorom autorka približuje život a osudy maliarky a ilustrátorky kníh barónky 

Margity Czóbelovej (1891 – 1972), ktorá celý svoj život prežila v kaštieli v Strážkach. Táto 

absolventka Akadémie výtvarných umení v Budapešti, súkromne študujúca maliarstvo aj 

v Mníchove, prežila všetky zlomové okamihy dejín na našom území – rozpad Rakúsko-

Uhorska, vznik Československej republiky, medzivojnový vývin, obdobie druhej svetovej 

vojny, povojnový vývin v Československu až po obdobie normalizácie začiatkom 70. rokov. 

Ako vyplýva z autorkinho príspevku, v prvom rade sa vždy snažila ochrániť kultúrne 

dedičstvo nachádzajúce sa v kaštieli v Strážkach (knižnica, archiválie, mobiliár). Margita 

Czóbelová aktívne komunikujúca viacerými jazykmi (maďarčina, nemčina, francúzština, 

angličtina, nárečová podoba slovenčiny) udržiavala počas celého svojho života kontakty so 

zahraničím. Výsledkom týchto kontaktov bola napríklad prítomnosť filmového štábu 

v Strážkach s Albertom Marenčinom a Alainom Robbe-Grilletom a nakrúcanie i venovanie 

filmu Muž, ktorý luže barónke. Osobnosti barónky Margity Czóbelovej, ktorá sa stala 

inšpiráciou aj pre svet slovenskej literatúry (L. Mňačko Spišská história), okrem iného 

vďačíme za zachovanie humanistickej knižnice v kaštieli v Strážkach, rodovej galérie 

portrétov i zbierky obrazov jej strýka – Ladislava Mednyánszkého. 
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Do druhej kapitoly boli okrem tejto štúdie zaradené aj príspevky Zinaidy Kučerovej 

Oskar Mariks – oddanosť umeniu (s. 155-163), Eleny Leškovičovej Scénografia Oskara 

Mariksa k dielam Janka Kupalu (s. 165-174), Eleonóry Blaškovej Mária Basilides (1886 – 

1946) – slávik z Jelšavy (s. 175-186), Blanky Snopkovej Architekt Ladislav Hudec (1893 – 

1958) pohľadom domácej i zahraničnej tlače (s. 199-210), Kláry Kubičkovej Protiklady 

spoločenského rozvoja verzus tvorba Ladislava Hudeca v Šanghaji (s. 211-219). 

V tretej kapitole s názvom Prírodné vedy – zdravotníctvo – medicína nás zaujal 

príspevok Vlasty Okoličányovej Lekári z rodu Rulandovcov v službách panovníkov 

a obyvateľov európskych krajín v 16. a 17. storočí (s. 223-237), v ktorom sa autorka pokúsila 

predovšetkým na základe zachovaných starých tlačí v slovenských i zahraničných 

knižniciach, posesorských údajov, databáz i sekundárnej literatúry spresniť rozličné mätúce 

a nepresné doteraz známe informácie o lekárskej rodine Rulandovcov (s možným prepojením 

na Slovensko). Ako základ výskumu si zvolila staré tlače pochádzajúce, či už z pera 

jednotlivých členov rodiny, prípadne tituly, ktoré na základe posesorských údajov 

jednoznačne možno zaradiť do vlastníctva členov rodiny. Nezastupiteľným prameňom 

poznania sa pre autorku stali dedikácie či pohrebné kázne, vďaka ktorým mohla precizovať 

doteraz známe poznatky. Vďaka tomuto prístupu nás autorka postupne oboznamuje 

s osobnosťami Martina Rulanda st. (1532? 1533, 1534? – 1602), Martina Rulanda ml. (1569 

– 1611), Johanna Rulanda (1575 – 1638) a Johanna Davida Rulanda (1585? 1595? 1605? 

1607? – 1647 – 1649?). 

Do tretej kapitoly boli zaradené aj ďalšie štúdie, a to Anny Falisovej – Evy 

Morovicsovej Kristián Paecken – organizátor zdravotníctva v Rusku (s.239-248), Evy 

Morovicsovej – Anny Falisovej Mária Dziaková-Böhmová – životné osudy slovenskej lekárky 

(s. 249-263), Anny Kováčovej Ján Alojz Wagner ako reprezentant slovenských 

vzdelanostných kruhov v Budapešti (s. 265-275), Miroslava Tibora Morovicsa Ľudovít 

(Ludwig) Schlesinger – učiteľ Jura Hronca (s. 277-287). 

Vo štvrtej kapitole s názvom Materiály sa okrem iných nachádza príspevok 

Ferdinanda Vrábla Slovenský vysťahovalec, francúzsky legionár, Kpt. Jozef Honza-Dubnický 

(1884 – 1965) (s. 297-307), ktorý približuje osobnosť činorodého národného a kultúrneho 
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pracovníka a vlastenca, ktorý sa v dôsledku represálií uhorských úradov v roku 1910 

vysťahoval do USA, ale už v roku 1917 sa angažoval (a sám aj prihlásil) v organizovaní 

slovenských dobrovoľníkov z radov vysťahovalcov do légií vznikajúcich vo Francúzsku. Na 

základe osobných spomienok Jozefa Honzu-Dubnického približuje chtelnické ľudové 

zhromaždenia (v rodnej obci), ktoré organizoval ako dvadsaťročný, stretnutie zástupcov 

Slovákov a Čechov s grófom Mihálym Károlyim v USA, spoluprácu s Čechmi v USA, 

organizovanie dobrovoľníckej výpravy do Francúzska, cestu i výcvik v meste Cognac 

i eskortovanie práporu do Darney. 

Vo štvrtej kapitole nachádzame okrem spomenutého príspevku aj príspevky 

Augustína Maťovčíka Biografické diela vydané v roku 2012 (s. 291-295), Evy Furdíkovej 

Jozef Murgaš – rodinné korene (s. 309-315). 

 Celkovo možno konštatovať, že publikácia vzniknuvšia v spolupráci Štátnej vedeckej 

knižnice v Banskej Bystrici a Historického ústavu SAV v Bratislave prináša zaujímavé 

a hodnotné príspevky o osobnostiach (nielen) slovenského kultúrneho života. 

 

 

Lucia Němcová 

 

 

 

 

 

 


