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Abstract:  Protestant printeries in the history of book production on the 
territory of Slovakia  
The goal of this paper is to introduce the leader to the history of book 
production with a focus on the creation and development of the protestant 
printery as seen through a cultural-historical lens. The paper defines basic 
terminology concerning book production. It presents an overview of the 
chronological categorization of the earliest printed books, in view of the history 
and culture connected to book printing in our land. It gives a view of the most 
distinguished protestant typographers, as well as the noteworthy titles printed.  
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1 Úvod 

Cieľom tohto príspevku je poskytnúť exkurz do dejín knižnej kultúry so zameraním na vznik 

a vývoj protestantských tlačiarní. Keďže ide o pohľad viac menej kultúrno-historický, je dôležité 

zadefinovať si základné pojmy, s ktorými budeme v článku pracovať. Hlavným pojmom je knižná 

kultúra. Knižnú kultúru môžeme definovať ako vymedzenie tej oblasti kultúry, ktorá zahŕňa výrobu, 

distribúciu a pôsobenie knihy.1 Dejiny knižnej kultúry sa potom definujú ako súbor procesov 

spojených s realizáciou funkcie knihy v jednotlivých etapách historického vývoja spoločnosti.  

Na skúmaní tejto funkcie sa podieľajú ďalšie vedy historické (predovšetkým paleografia2, 

diplomatika3, kodikológia4, inkunábulistika,5 dejiny kníhtlačiarstva, dejiny vydavateľstva, dejiny 

knižnej distribúcie, dejiny knižníc a čitateľstva). Ako uvádza Špetko, knihou je akákoľvek forma 

písaného, alebo tlačeného prejavu, ktorá slúži na „konzerváciu“ myšlienky. Podľa teórie Mikkola – 

Pedersena pochádza slovo kniha z asýrčiny, kde slovo kunaku znamenalo pečať. Do slovanských 

jazykov prešla cez arménčinu a turečtinu. S touto hypotézou súhlasil napr. český orientalista 

a jazykovedec Bedřich Hrozný, či český historik a knihovník Zdeněk V. Tobolka. Definícií pojmu 

kniha je nespočetné množstvo, avšak cieľom nie je komplexný etymologický výklad, hoci by bol 

zaujímavý.6 Keďže sa sústredím na problematiku kníhtlače a jej vznik, problematiku rukopisných 

kníh, teda kódexov vynechám. Kníhtlačiarstvo patrí k najgeniálnejším vynálezom ľudského ducha, 

                                                 
1 ŽIBRITOVÁ, G. Knižná kultúra, s. 185. 
2 paleografia – pomocná veda historická zaoberajúca sa pôvodom, vývojom, používaním písma 
3 diplomatika – pomocná veda historická, ktorá skúma vznik a vývoj písomností úradnej povahy, ich druhové 
odlišnosti (znaky vonkajšie a vnútorné), spoločenskú funkciu a hodnotu ako historických prameňov 
4 kodikológia – je veda historická, ktorej hlavným predmetom skúmania je rukopisná kniha – kódex 
predovšetkým neúradnej povahy; zaoberá sa vznikom, formou, vnútornými a vonkajšími znakmi kódexov 
5 inkunábulistika – náuka o najstarších produktoch kníhtlače – inkunábulách – ide o tzv. prvotlače do roku 1500 
6 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 92. 
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pretože jeho pričinením bolo možné, aby sa kniha stala majetkom celého ľudstva.7 V čase objavenia 

kníhtlače boli v Európe dva významné myšlienkové prúdy a to humanizmus a reformácia. 

Humanizmus, ktorý vychádzal z antických vzorov uprednostňoval rukopisnú knihu. Reformácia videla 

v rozvoji kníhtlače príležitosť na šírenie jej myšlienok. Cieľom článku je podať prehľad 

najdôležitejších tlačiarní, ktoré ovplyvnili rozvoj knižnej kultúry na území dnešného Slovenska, preto 

budú popisované bez hodnotenia, či analyzovania náboženských rozporov medzi zainteresovanými 

konfesiami.  

 

1.1 Staré tlače a ich periodizácia 

Ešte pred samotným exkurzom do dejín knižnej kultúry na Slovensku, by som chcela upriamiť 

pozornosť na periodizáciu starých tlačí. Takto poskytnutý prehľad môže pomôcť pre zrozumiteľnosť 

ďalších informácií. V súlade s Európskou pracovnou skupinou pre retrospektívnu katalogizáciu8 (u nás 

bibliografiu) sa pod pojmom staré tlače označujú tie tlače, ktoré boli vytlačené od vynájdenia kníhtlače 

až do druhej polovice 19. storočia, kedy sa prechádza na strojovú výrobu tlače. Definícia toho,  

čo všetko môže byť historickým knižničným dokumentom, je uvedená v Zákone č. 126/2015  

o knižniciach. Historickým knižničným dokumentom je dokument vyhlásený MK SR za historický 

knižničný dokument. Ide o taký typ dokumentu, ktorý má osobitnú kultúrnu a historickú hodnotu. 

Môže ním byť vzácny rukopis, stará a vzácna tlač do roku 1830, slovacikálny dokument do roku 1918 

a významný slovacikálny dokument bez časového ohraničenia.9 Obdobie starých tlačí môžeme 

v podstate deliť do dvoch ér. Ide o éru ručne tlačenej knihy asi od roku 1450 do 1825. Rok 1450 je 

približným rokom objavenia kníhtlače, avšak periodizácia starých tlačí, resp. tvorby národných 

bibliografií konkrétnych krajín, začínajú rokom, kedy bola na území sledovanej krajiny vytlačená prvá 

kniha. Druhým obdobím je éra strojovo tlačenej knihy, ktorá začína približne rokom 1825. 

Periodizáciou starých tlačí na Slovensku sa zaoberali viacerí odborníci. Všeobecne môžeme vychádzať 

z tohto delenia: 

1. OBDOBIE PRVOTLAČÍ (INKUNÁBUL) A ZAVÁDZANIE RU ČNEJ TLAČE  

(1477 – 1500) – inkunábula je prvotlač. U nás bola prvá vytlačená kniha v roku 1477  

tzv. Confessionale v tlačiarni Typografia Confessionalis pri Bratislave. Hraničný rok 1500 je 

stanovený aj v rámci medzinárodnej periodizácie starých tlačí ako koniec obdobia prvotlačí. 

Tlače tohto obdobia sa vyznačujú tým, že po formálnej stránke sa viac-menej zhodujú 

s rukopisnými knihami. Sú väčšinou bez titulných listov. Obsahujú tzv. Incipit (začiatok 

                                                 
7 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 93. 
8 European Working Group on Retrospective Cataloguing viac na 
http://www.digizeitschriften.de/dms/img/?PPN=PPN514854804_0002&DMDID=dmdlog15&LOGID=log15&P
HYSID=phys64#navi 
9 § 21, Zákon 126/2015 o knižniciach. Dostupné na: http://kniznica.tnuni.sk/fileadmin/obsah_stranky/kniznicny-
zakon.pdf> 
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knihy), ktorý obsahuje názov a autora dokumentu a Explicit (koniec knihy), ktorý obsahuje 

vydavateľské údaje. V týchto tlačiach sa vyskytujú ručne iluminované začiatočné iniciálky. 

2. OBDOBIE POSTINKUNÁBUL (1501 – 1536) – je to obdobie paleotypov a novšie obdobie 

ručnej tlače. Tlače, ktoré sa svojou formálnou štruktúrou, grafickou výzdobou a umiestnením 

bibliografických informácií takmer neodlišujú od inkunábul. Ide o prechodné obdobie medzi 

rukopisnou a tlačenou knihou tak, ako ju poznáme dnes. 

3. OBDOBIE STARÝCH TLAČÍ (1537 – 1850) – ide o vrcholnú éru ručnej tlače. V tomto 

období vzniká titulný list a tiráž, ktoré obsahujú autorské údaje, údaje o tlačiarovi a impresá 

(vydavateľské údaje).  

4. OBDOBIE PO ROKU 1850 – koniec éry ručnej tlače a začiatok éry strojovej tlače. Tento 

medzník je provizórny, nakoľko Európska pracovná skupina a Medzinárodné európske 

konzorcium pre výskum starých tlačí stanovujú obdobie „Machine Press Era“ na rok 1830 

z nasledujúcich skutočností. Industrializujú sa výrobné postupy, objavujú sa dlhodobo 

vydávané periodiká, vznikajú začiatky spracovania národných bibliografií. Na Slovensku  

sa prijal rok 1850, pretože strojová výroba sa začala u nás objavovať neskôr. Podľa štúdie 

Katuščáka, ktorú predstavil v rámci Národného programu retrospektívnej konverzie katalógov 

ako prostriedku realizácie medzinárodného programu všeobecnej bibliografickej registrácie 

v roku 199510, načrtol periodizáciu tlačí na obdobie inkunábul (1450-1500), obdobie starých 

tlačí (1501 – 1830), obdobie strojovej tlače a začiatok strojového spracovania slovenskej 

národnej bibliografie (1830 – 1977), obdobie nástupu novej tlačiarenskej techniky 

a elektronických médií (1978 – doposiaľ).11  

 

1. 2 K počiatkom kníhtla čiarstva 

Knihovnícka terminológia obsahuje výraz „predchádzajúce formy kníhtlačiarstva“.  

Ide o najstaršie formy kníhtlačiarstva – čínske techniky alebo príbuzné formy ako doskotlač. V diele 

Džemma el – tawarik, Peržan Rašid Eddin z roku 1310 popisuje, že v Číne boli knihy tlačené pomocou 

vyrezávaných písiem do kameňa, dreva a neskôr do kovu už v 2. stor. p. n. l. Najstaršia čínska 

zachovaná drevotlačová kniha je z roku 932 n. l.12 Podľa Frimmovej neprišiel Gutenberg so svojim 

nápadom kníhtlače ako deus ex machina. Jeho objav predstavuje vyvrcholenie dávneho úsilia 

a myslenia mnohých generácií v Európe a v iných kontinentoch.13 Až v roku 1741 vydal Johann David 

Döheer v Lipsku knihu Ehrenrettung Johann Gutenbergs (Záchrana cti Jána Gutenberga),  

kde vyzdvihol jeho podiel na jednom z najvýznamnejších vynálezov v dejinách ľudstva. Kolínska 

                                                 
10 KATUŠČÁK, D. Národný program retrospektívnej konverzie katalógov ako prostriedok realizácie 
medzinárodného programu Všeobecnej bibliografickej registrácie (UBCIM) s. 325. 
11 KOMOROVÁ, K. – SAKTOROVÁ, H. Spracovanie starých tlačí. Úvod. Slovenská národná retrospektívna 
bibliografia. Stav spracovania starých tlačí v minulosti a dnes.  
12 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 94. 
13 FRIMMOVÁ, E. Inkunábula, s. 158. 
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kronika vytlačená v roku 1499 Gutenberga síce vyslovene označila za vynálezcu kníhtlače, ale aj tak 

upadol do zabudnutia.14 Johannes Gutenberg, presnejšie Johannes Gensfleisch zur Laden dostal 

pomenovanie podľa rodného domu „Zum Gutenberg“. Narodil sa v roku 1397 v Mainzi (Mohuč) 

v patricijskej rodine, proti ktorej bojovali cechy o účasť v štátnej správe. Po smrti otca Friela 

a ustavičných sporoch odchádza do Štrasburgu a živí sa zlatníckou prácou. Je to paradoxné, ale vďaka 

svojej konfliktnej povahe a neustálym majetkovým alebo iným sporom, odborníci s istotou vedia,  

že vlastnil tlačiarenskú dielňu.15 Podľa Frimmovej bol dobrým organizátorom prác a vynálezcom, no 

nevyznal sa v hospodárskych a obchodných záležitostiach a preto častokrát svoje spory prehrával.16 

Bol silným individualistom. Okrem majetkových sporov bol žalovaný za urážku a tiež za porušenie 

manželského sľubu Ennelin zu der Iserin Thürovou17, resp. prisľúbil sobáš a nedodržal jeho splnenie.18 

Už pred Gutenbergom existovali tlačiarenské techniky, ale všetky postupy mali podstatnú nevýhodu: 

materiál nebol dostatočne odolný a stačil len k produkcii nepatrných nákladov. Ako uvádza odborná 

literatúra, cieľ poznali všetci, ale hľadal sa nápad na riešenie. Gutenberga zaujal tento problém 

a prepojil svoje technické a umelecké schopnosti. Podľa Frimmovej spočíval jeho vynález v tom,  

že vymyslel, resp. prepojil tri veci.  

1. ručný liaty stroj, ktorým bolo možné odliať z tej istej matrice z pevného kovu jednotlivé 

písmená rovnakej veľkosti, ktoré sa po vyhotovení textov mohli znovu použiť, 

2.  tlačiarenskú čerň (spočiatku boli tlačené knihy v kombinácií červenej a čiernej farby, neskôr 

sa vynechávali prázdne miesta pre iniciálky a verzálky), 

3. zmes kovov pre písmená – prvé matrice boli z olova, ďalšie z medi19. 

Ako najstaršiu Gutenbergovu tlač môžeme považovať dielo v roku 1445 Weltgericht 

(Posledný súd). Špetko uvádza, že je to obojstranne tlačený list papiera, ktorý sa našiel vo väzbe jednej 

knihy. Predpokladá sa, že celá tlač mohla mať 27 strán. Písmo je ešte nedokonalé, riadky neurovnané, 

medzery medzi písmenami sú nepravidelné20. Okrem toho tlačil Sybiline predpovede, v roku 1446  

aj Donaty – Gramatiku Aeliusa Donata (latinská gramatika). Ide o pergamenové zlomky, ktoré sa 

rozlišujú podľa počtu riadkov. Najstarší má 27 riadkov a nachádza sa v Štátnej knižnici v Berlíne 

a v Národnej knižnici v Paríži. 30 riadková gramatika bola vytlačená po roku 1448 a dva listy boli 

uložené aj vo svätotomášskom kostole v Prahe. Podľa Frimmovej si však zasluhuje osobitnú 

pozornosť 42 riadková Biblia, ktorú tlačil Gutenberg v rokoch 1452 – 1455. Za 4 roky na nej 

pracovalo v kníhtlačiarskej dielni 20 ľudí. Biblia je vytlačená po latinsky v dvoch dieloch po 648 a 634 

strán s rozmerom 310x420 mm. Text je v 2 stĺpcoch a všetky majú 42 riadkov okrem počiatočných 

                                                 
14 FRIMMOVÁ, E. Takmer ukradnutý vynález, s. 7. 
15 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 115. 
16 FRIMMOVÁ, E. Takmer ukradnutý vynález, s. 7. 
17 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 115. 
18 COTTI, P. Johannes Gutenberg. Dostupné na: http://www.gagfactory.com/misc/cotti/Gutenberg.pdf. 
19 FRIMOVÁ, E. Inkunábula, s. 158. 
20 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 116. 
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strán. Na začiatku bola tlač červeno-čierna, neskôr sa vynechávali prázdne miesta pre doplnenie 

začiatočných iniciálok iluminátormi. Ako žiadna Gutenbergova tlač nie je signovaná.21 Je však 

esteticky a typograficky na vysokej úrovni a vyzerá ako rukopis z najlepšieho skriptória. Vytlačených 

bolo 30 exemplárov na pergamene a 150 exemplárov na papieri, ktorý pochádzal zo severného 

Talianska. V súčasnosti existuje už len 12 exemplárov na pergamene a 35 na papieri, väčšinou sú však 

neúplné.22 Gutenberg musel vyriešiť odborné otázky obsahu a formy knihy, ktoré len čiastočne 

preberala vlastnosti stredovekého kódexu. Predovšetkým musel vymyslieť tlačiarenské malé a veľké 

písmo a navrhnúť jeho rozloženie na strane (stĺpce, okraje, medzery). Od začiatku zamestnával 

viacerých remeselníkov, z ktorých činností sa neskôr vyvinuli rôzne profesie, napr. sadzač, obsluhovač 

lisu, skladač zložiek, farbiar, korektor, viazač, iluminátor (kresba iniciálok) a rubrikátor (zvýrazňoval 

začiatky nových kapitol, odstavcov, či vetných celkov). V šesťdesiatych rokoch 15. storočia vznikol 

boj o arcibiskupstvo medzi Dietherom von Isenburgom a Adolfom von Nassau. V roku 1462 Adolf 

Nassauský mesto Mohuč dobyl. Po tomto incidente Gutenberg už netlačil a na začiatku r. 1465 bol 

vymenovaný za doživotného dvorana mohučského kurfirstu23, 24. Zomrel v roku 1468 v Mohuči, 

pochovaný bol v Kláštore sv. Františka. Po napadnutí tohto mesta francúzskymi vojskami počas 

francúzskej revolúcie, kláštor v roku 1793 vyhorel a Gutenbergova hrobka zostala nezvestnou.25  

Kníhtlačiarstvo sa rozširovalo ďalej do Európy. Najprv prenikalo do ďalších nemeckých miest 

ako Štrasburg, Bamberg, Kolín. Potom preniklo do ostatných krajín ako napríklad do Talianska,  

kde bol najvýznamnejším tlačiarom, ktorý prispel aj do typologického vývoja kníhtlače Aldus Pius 

Manutius (1490). Vo Francúzsku sa kvôli politickým udalostiam etabluje neskôr (do roku 1500 

vytlačili asi len 160 prvotlačí), nasleduje Holandsko (1465), Belgicko (1473), Anglicko (1477), 

Španielsko, Uhorsko a Švédsko (1483), Portugalsko (1487).26 Zo slovanských krajín patrí prvé miesto 

Čechom. Tu bola vytlačená Kronika Trojanská, preklad diela Quida de Columna. Predpokladá sa,  

že bola vytlačená v Plzni, kde už v roku 1476 a 1479 boli tlačené ďalšie prvotlače.27 

 

1. 3 Kníhtlačiarstvo na Slovensku 

Podľa Kollárovej dejiny kníhtlačiarstva ako jedna z disciplín dejín knižnej kultúry  

na Slovensku má v porovnaní so svojimi sesterskými disciplínami možno najdlhšie tradície a relatívne 

bohaté publikačné plody. Až na niekoľko otáznikov je faktografická báza týkajúca sa zakladania 

a fungovania kníhtlačiarní úplná.28 Kníhtlačiarstvo na Slovensku vzniklo o celé storočie neskoršie ako 

                                                 
21 signovanie – signet – značka, označenie tlačiara, vydavateľa alebo nakladateľa, ktorý knihu vydal alebo 
vytlačil; najčastejšie je to písomný alebo kreslený obrazec vytlačený na titulnom liste alebo obálke na začiatku 
alebo na konci knihy a symbolizuje danú inštitúciu; plní funkciu informačnú ale aj tzv. ochrannú známku knihy 
22 FRIMOVÁ, E. Inkunábula, s. 158.  
23 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 119. 
24 kurfirst - jeden zo siedmich svetských a duchovných kniežat oprávnený voliť cisára, držiteľ ríšskeho arciúradu 
25 KOMOROVÁ, K. Začiatky európskeho kníhtlačiarstva v 15. a 16. storočí. 
26 KOMOROVÁ, K. Začiatky európskeho kníhtlačiarstva v 15. a 16. storočí. 
27 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 121. 
28 KOLLÁROVÁ, I. Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva, s. 40 



PROTESTANTSKÉ TLAČIARNE V DEJINÁCH KNIŽNEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU 
 
 
 

119 

v Uhorsku. Prvý, kto sa pokúsil vysvetliť túto otázku bol Repčák v diele Prehľad dejín kníhtlačiarstva 

na Slovensku (1947). Prijíma dovtedy známu hypotézu, že naše kultúrne potreby stačili do istej miery 

saturovať kníhtlačiarne v zahraničí a iba čiastočný pokles v týchto krajinách podnietil vznik tlačiarní 

u nás (napr. úpadkom tlačiarní v Krakove vznikla tlačiareň v Bardejove). Neskorší rozvoj 

kníhtlačiarstva u nás môže byť spôsobený aj tým, že sa používali a dovážali najmä české knihy, 

slovenskí študenti pôsobili v zahraničí a naopak, učitelia z cudziny pôsobili u nás. Tak to uvádza  

aj Čaplovič v diele Začiatky tlačenej knihy na Slovensku (1958). V ostatnom Uhorsku sa preto tlačilo 

skôr, lebo napr. Maďari nemali odkiaľ dovážať zrozumiteľné knihy a preto si ich museli tlačiť sami. 

Na rozšírenie knihy malo vplyv aj nariadenie trnavskej synody z r.1560, podľa ktorej sa prikázalo,  

aby každá farnosť mala školu. Toto podnietilo aj vznik a rozšírenie kláštorných škôl. Ako „retardačný 

činiteľ“ na rozširovanie knihy pôsobila tiež skutočnosť, že začiatok reformácie bol silne brzdený tým, 

že šľachta pokladala jej vznik, rozvoj a šírenie ako útok na jej triedne výsady a fakt, že ľudová 

reformácia bola v jej zárodkoch potlačená. Do úvahy treba brať aj to, že to boli práve nemecké bohaté 

vrstvy v banských a spišských mestách, ktoré dovážali knihy z cudziny.29 Kollárová sa pokúsila  

o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva a vychádza z jednotlivých prototypov 

tlačiarov: 

1. tlačiar konfesionálny – altruista, alebo tzv. putovný tlačiar,  

2. inštitucionálna forsírovaná tlačiareň, alebo aj katolícka tlačiareň,  

3. konfesionálny tlačiar – podnikateľ (mestská tlačiareň, rodinná a exulantská 

tlačiareň),  

4. konfesionálne neutrálny tlačiar – podnikateľ,  

5. tlačiareň s národno-buditeľskými tendenciami,  

6. industrializovaná tlačiareň.  

Pri periodizácii zvolila kritéria konfesionality, národného akcentu, sebestačnosti, stability, 

produkcie z hľadiska kvality a kvantity, produkcie z hľadiska obsahu a miery autocenzúry.30 Okrem 

tohto najaktuálnejšieho pokusu periodizácie dejín knižnej kultúry existujú ešte dve ďalšie delenia.  

Ide o periodizáciu Bálenta (1957), ktorá je ovplyvnená politickými dejinami, ale za hranice si berie 

roky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť ako dôsledky historických okolností na rozvoj 

kníhtlačiarstva a periodizáciu Špetku (1963), ku ktorému sa približuje aj logická periodizácia 

spomínanej autorky. Pre prehľadnosť článku však zachovám periodizáciu knižnej produkcie podľa 

Špetku, ktorý ju delí nasledovne a doplním ju vzácnymi pripomienkami uvedenej autorky.  

1. počiatky slovenského kníhtlačiarstva, 

2. reformačné a protireformačné kníhtlačiarstvo (až po rok 1573), 

3. meštianske rodinné tlačiarne (až po rok 1848), 

4. kapitalizácia slovenského kníhtlačiarstva (1848-1948) a jeho znárodnenie po 

roku 1948.31 
 

                                                 
29 ŠPETKO, Jozef. Dejiny písma a knihy, s. 131-132. 
30 KOLLÁROVÁ, I. Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva, s. 40-43. 
31 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 130-131. 
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1. Počiatky slovenského kníhtlačiarstva 

Podľa Frimmovej v odbornej knihovníckej verejnosti, a to nielen slovenskej, pretrváva  

už niekoľko desaťročí známy problém, týkajúci sa existencie a činnosti potulného tlačiara tzv. 

„Confessionalis“, ktorý pôsobil v 15. storočí pravdepodobne v Bratislave alebo Budíne. V roku 2002 

prišlo k náhodnému objavu v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý definitívne posúva celý 

problém do inej roviny.32 Hlavným problémom pri začiatku datovania dejín knižnej kultúry, teda  

od vytlačenia prvej knihy u nás je fakt, že jestvujú len určité indície existencie najstaršej tlačiarne 

u nás. Predpokladá sa, že v rokoch 1477-1480 pôsobila v okolí Bratislavy tlačiareň Typographia 

Confessionalis, podľa názvu prvého diela, ktoré tu bolo vytlačné. Z tejto dielne vyšli nasledovné tituly 

resp. inkunábuly:  

1. Antoninus Florentinus: Confessionale v roku 1477 (taliansky dominikán; išlo o náboženské 

dielo často používané v misijnej činnosti; do r. 1500 vyšlo viac ako 100 vydaní, malo funkciu 

príručky pre kazateľov),  

2. Matthias – rex, Brief gegen Kaiser Friedrich III. (1477, politický plagát, manifest Mateja 

Korvína pri príležitosti vypovedania vojny cisárovi Fridrichovi),  

3. Zacchia Laudivius: Vita beati Hieronymi v rokoch 1478-1479 (išlo o talianskeho vzdelanca, 

ktorý pôsobil v ½ 15. storočia a zaoberal sa prekladom Biblie, napísal životopis  

sv. Hieronyma),  

4. Johannes Han: Litterae indulgentiarum (1480, jednolistová tlač, ktorou sa povoľoval odpust, 

ktorý mal podporovať vojenské ťaženie proti Turkom; podpísal ho bratislavský kňaz Ján 

Han)33 

 

Rozborom týchto tlačí, či už typografickým, obsahovým, skúmaním pôvodu papiera, jeho 

priesvitiek34, alebo provenienciou exemplárov sa zaoberali významní slovenskí odborníci počnúc 

Antonom Dubayom, končiac Imrichom Kotvanom, ale aj zahraniční, maďarskí, či nemeckí odborníci, 

ktorí sa zhodovali v tom, že uvedený tlačiar používal matrice talianskeho pôvodu. Pri tlači 

Confessionale ho Gesamtkatalog der Wiegendrucke35 uvádza ako tlačiara Mathiasa Morava, 

pôsobiaceho v Neapole. Ďalšie inkunábuly svojimi znakmi poukazujú na Johannesa Bulla, Mathiasa 

Morava a Andreja Hessa. Ako uvádza Frimmová vo svojom článku o najstarších bratislavských 

tlačiaroch, študentka Katedry slovenských dejín na FiF UK v Bratislave, Anna Žideková, ktorá 

skúmala meštianske právo v 15. storočí našla v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy záznam 

                                                 
32 FRIMMOVÁ, E. Bratislavský tlačiar inkunábulového obdobia, s. 211.  
33 KOMOROVÁ, K. Začiatky kníhtlačiarní na území dnešného Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska v 15. 
storočí.  
34 priesvitka alebo filigrán je značka papierníka, resp. identifikácia ručnej papierne, odkiaľ pochádza papier 
použitý na tvorbu knihy, používal sa na ručne vyrobenom papieri a je viditeľný pri pohľade do svetla. 
35 Gesamtkatalog der Wiegendrucke – Svetový katalóg inkunábulí, budovaný od r. 1904 v Lipsku, dnes sídli 
Komisia pre GW v Berlíne; prispievateľmi sú národné knižnice tvoriace retrospektívnu bibliografiu danej krajiny 
(retrospektívna bibliografia – je zoznam knižnej produkcie danej krajiny v historickom časovom období) 
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o Komornej knihe z roku 1477, ktorý jednoznačne dokazuje činnosť tlačiara a maliara Andreja 

v Bratislave, prichádzajúceho z Viedne, ktorému v tomto roku udelili meštianske právo 36 a tým 

pádom môžeme tento rok použiť ako relevantný dátum začiatku mapovania a tvorby našej národnej 

bibliografie. 

 

2. Reformačné a protireformačné kníhtlačiarstvo  

Počiatky kníhtlačiarstva sa aj na území Slovenska viažu na reformáciu a protireformáciu. 

Reformačné tlačiarstvo začína v roku 1573, protireformačné v roku 1578. Vznik reformačného 

tlačiarstva podmienil aj vznik protireformačného kníhtlačiarstva. Tak, ako uvádza Tobiáš Masník  

vo svojom diele Vyvolená boží vinice obnovená (1682) a Matej Bahil v diele Tristissima ecclesiarum 

Hungariae protestantium facies (1747), v tomto období bol nedostatok evanjelických tlačiarní. Bolo to 

spôsobené protireformáciou, cenzúrou a prenasledovaním exulantských tlačiarov. Exulantská tlačiareň 

sa mohla uživiť len za cenu toho, že tlačila aj katolícke diela. Pre potreby ostatného Uhorska bola však 

Bratislava strediskom tajných evanjelických tlačí. Tlačiarne založené na území východného Slovenska 

(Košice, Levoča, Bardejov) slúžili protihabsburskému stavovskému povstaniu, ktoré znamenalo 

zvýšenie náboženských slobôd protestantov. Katolícke, protireformačné tlačiarne, najmä trnavská, 

zaznamenávajú najväčší rozkvet po umelecko-technickej stránke.37 Podľa Komorovej mali osobitné 

postavenie v začiatkoch slovenského kníhtlačiarstva v 16. storočí tzv. kočovné tlačiarne, ktoré  

sa vyznačovali krátkodobou činnosťou a nestálym pôsobiskom. K prvým kočovným tlačiarom  

na našom území patrí Havel Husár, ktorý v roku 1560 v Košiciach vytlačil maďarský protestantský 

spevník (Isteni dicséretek és psalmusok). Tento vo Viedni vyučený tlačiar bol zástancom 

reformačného náboženského učenia a za toto svoje presvedčenie bol prenasledovaný a väznený,  

až kým mu neposkytol ochranu v roku 1573 trenčiansky župan Imrich Forgáč. V Komjaticiach vytlačil 

prvý diel Postíl od náboženského spisovateľa, cirkevného hodnostára a farára v Hlohovci a Šintave 

Petra Bornemisu. V roku 1574 tlačil vlastné diela a to modlitebné knihy a kázne. Zomrel o rok neskôr. 

Peter Bornemisa túto tlačiareň odkúpil a založil si vlastnú v Šintave, kde vytlačil druhý až štvrtý 

zväzok Postíl. Piaty zväzok dokončil v Plaveckom hrade, pretože bol medzitým prenasledovaný.  

Po vytlačení niekoľkých titulov vrátane diela renesančného autora Pavla Kyrmezera odišiel do 

Rohožníka, kde zomiera. Jeho faktor38 Valentín Mančkovič túto tlačiareň presťahoval do Hlohovca, 

kde pôsobil do r. 1588, odkiaľ odišiel do Vizsoly, kde vytlačil prvú maďarskú Bibliu a pôsobil až do 

roku 1599.39 Čaplovič na základe dnes nezvestného viacrečového katechizmu (i so slovenským 

textom), vytlačeného r. 1577 asi v Šintave a nepodložene žiadnym dokladom predpokladá,  

                                                 
36 FRIMMOVÁ, E. Bratislavský tlačiar inkunábulového obdobia, s. 211. 
37 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 135. 
38 faktor – kvázi vedúci tlačiarenskej prevádzky, ten, čo rozdeľoval prácu 
39 KOMOROVÁ, K. Dejiny kníhtlače na Slovensku v 16. a 17. storočí.  
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že Bornemisa tlačil aj pre Slovákov.40 Prvú protireformačnú tlačiareň založil v roku 1578 kanonik 

Mikuláš Telegdi v Trnave. Podľa Čaploviča ho vyprovokovala polemika medzi ním a Petrom 

Bornemisom. V roku 1577 kúpil z Viedne jezuitskú tlačiareň, na čo dostal podporu z trnavskej 

kapituly a v roku 1584 jej boli udelené panovnícke privilégia na tlačenie. Telegdi v roku 1586 zomrel 

a keďže nebolo zo závetu jasné, komu túto tlačiareň zanechal, po nariadení Rudolfa II. zostáva 

v Trnave a funguje do roku 1621, kedy ju kupuje kardinál František Forgách a pripája  

ku arcibiskupskej tlačiarni v Bratislave, založenej v rokoch 1608-1609. V roku 1635 vzniká Trnavská 

univerzita, kde prevážajú túto bratislavskú tlačiareň v roku 1640. V tomto období tlačiareň dosahuje 

najväčší rozkvet a to najmä za čias prefekta Martina Szentiványiho (1693-1704). Špetko uvádza,  

že osobitnou kapitolou je exulantská tlačiareň, resp. tá, ktorá tlačila pod označením „exulantské 

tlačiarne.“ Striedavo účinkovala na rôznych miestach a viedli ju rôzne rodiny. Hypoteticky svoju 

činnosť začína v Senici v roku 1636 tak, ako to uvádza Katalóg knižnice Jura Ribaya v jednom z diel 

jej produkcie, ktoré bolo zapísané v tomto katalógu. Predpokladá sa, že putovala nasledovne: Púchov – 

Senica – Trenčín – Žilina – Púchov.41 Do tohto bodu môžeme začleniť Kollárovej prototyp 

konfesionálneho tlačiara – altruistu, alebo potulného tlačiara, ktorý sa vyznačuje tým,  

že je prenasledovaný pre svoju konfesiu a odkázaný na ochranu. Jeho podnik je nerentabilný a neriadi 

sa kategóriou zisk, ale skôr vychádza z podpory vlastnej konfesie. Tlačiar tlačí v súlade so svojím 

presvedčením a nerobí kompromisy. Tlačí najmä praktickú teológiu a reaguje na potrebu každodennej 

duchovnej potravy najširších vrstiev a tiež evanjelického kléru. Taktiež sem môžeme zaradiť prototyp 

inštitucionálnej forsírovanej tlačiarne, alebo katolíckej tlačiarne, kde patrili okrem hore uvedených 

tlačiarní aj Tlačiareň jezuitského kolégia (1623-1652), Bratislavská mestská tlačiareň (1675-1772), 

Trnavská tlačiareň (1640-1773), Košická tlačiareň (1673-1773). Tieto tlačiarne sú jednoznačne 

konfesionálne, ale v tomto prípade pracujú pre potreby forsírovanej, štátnou mocou podporovanej 

konfesie a prijímajú od nej dotácie. Tlačia najmä z oblasti praktickej, dogmatickej a systematickej 

teológie. Ďalej tlačia pre potreby školstva – učebnice, promočné tlače, kalendáre a pomenej 

príležitostnej poézie.42  

 

3. Meštianske rodinné tlačiarne (až po rok 1848) 

Takto možno nazvať stále tlačiarne, ktoré začali vznikať po krátkom období tlačiarstva 

v náboženských službách, ktoré sa budujú na základe rodinného kapitálu. V období 17. až 18. storočia 

sa tlačiari združujú do cechov. Proti konkurencii (ktorá je v tomto období značne vysoká a tým znižuje 

aj úroveň tlačiarenskej typografickej kultúry) a cenzúry sa bránia získaním panovníckych privilégií.43 

Problematika vzniku tlačiarní na Slovensku sa viaže na históriu jednotlivých miest,  

ktoré pre administratívnu a hospodársku činnosť potrebovali tlačiarne v danej oblasti. S ohľadom  

                                                 
40 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 136. 
41 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 137. 
42 KOLLÁROVÁ, I. Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva, s. 41. 
43 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 138. 
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na cieľ článku uvediem len tie najvýznamnejšie. Tlačiarstvo v Bardejove založil Dávid Gutgessel 

v roku 1577. Tlačiarenskému remeslu sa vyučil vo Viedni. Spočiatku tlačil bez povolenia, no neskôr 

v roku 1584 získal tlačiarenské privilégiá. Bol podporovaný rodom Révaiovcov. Gutgessel bol žiakom 

humanistického vzdelanca Leonarda Stöckela. Knižná produkcia tejto tlačiarne bola rôznorodá. Tlačil 

učebnice, kalendáre, náboženskú literatúru, literárne práce slovenských humanistov alebo autorov  

so slovenskými vzťahmi. Za najdôležitejšie dielo, ktoré vyšlo z tejto tlačiarne z pohľadu kultúrnej 

histórie Slovenska bol slovenský preklad Lutherovho katechizmu. Žibritová uvádza,  

že podľa doterajších poznatkov prvé tlačené knihy určené pre Slovákov boli katechizmy. Podľa 

nespochybniteľných údajov uvedených priamo na titulnom liste bol katechizmus z roku 1581 

vytlačený vo všetkých štyroch jazykoch používaných v tej dobe v Uhorsku (latinčina, nemčina, 

maďarčina, slovenčina44) a mal vo svojom typografickom vybavení gotické písmo. Bardejovský 

katechizmus bol celkom prvou tlačou vytlačenou v slovenskom jazyku.45 Druhou tlačiarňou, ktorá 

v tomto meste pôsobila v rokoch 1597 – 1614 bola tlačiareň Jakuba Klösa, ktorá tlačila v rovnakom 

čase s Gutgesselovou tlačiarňou. Komorová uvádza, že podľa zistení nedávnych výskumov pôsobila 

súbežne s tlačiarňou Dávida Gutgessela s vlastným zariadením oficíny (tlačiarenskej dielne). Koncom 

16. storočia vydal Jakub Klös st. 16 titulov podobnej produkcie ako tlačiareň Gutgessela (tlačila aj 

evanjelické polemiky, či renesančných autorov, napr. Jána Bocatia, liturgické knihy, latinské 

a maďarské konfesijné knihy a pod.). Tlačiareň však svoju činnosť naplno rozvinula v 17. storočí  

pod vedením Jakuba Klösa ml. (hl. obdobie 1622 – 1664).46 Z tlačiarní, ktoré sa zakladali v ďalších 

našich mestách spomeniem len tie najzaujímavejšie. Napríklad v Banskej Bystrici pôsobil v 16. storočí 

tlačiar Krištof Škultéty (1573), ktorý zakúpil svoje tlačiarenské zariadenie vrátane typografického 

vybavenia v Lipsku. Vytlačil dva spisy v roku 1578 a to od Jakuba Pribicera: Tractatus de cometa 

(pre poučenie verejnosti o astronomických javoch) a od Gregora Melcera (Meltzera): Confessio verae 

religionis (náboženský spis o pravej viere). Autor študoval vo Wittenbergu, kde bol vysvätený  

za ev. farára a pôsobil v Banskej Bystrici, neskôr ako senior stredoslovenských banských miest. 

V súčasnosti sa tento spis nachádza v Országos Széchényi Könyvtár v Budapešti. Na ďalšie pôsobenie, 

resp. nepôsobenie tejto tlačiarne vplývajú nariadenia cisára Rudolfa II. z rokov 1579 a 1584 o zákaze 

činnosti všetkých tlačiarní, ktoré produkovali tzv. heretické knihy, alebo tie, ktoré nedostali 

panovnícke privilégiá.47 Podľa Špetka je však najslávnejšou tlačiarňou, ktorá typograficky 

                                                 
44 autorka príspevku „Najstaršie slovenské katechizmy. Vydavateľsko-tlačiarenská problematika“ G. Žibritová 
zdôrazňuje, že ak hovoríme o slovenčine v tomto období, máme na mysli vždy jej dobovú podobu.  
45 podľa Žibritovej v súčasnosti existuje jediný neúplný exemplár katechizmu (uložený je v SNK v Martine), 
ktorého kópia bola publikovaná (B. Bálent, 1947; M. Kovačka, 2013 – vydané jeho faksimilné vydanie). 
V staršej literatúre sa objavili správy o tomto katechizme, napr. V Tablicových Pamätiach (1806), je zapísaný aj 
v katalógu knižnice Juraja Ribaya. Táto sa rozptýlila a v súčasnosti sa nedá zistiť, či exemplár v SNK pochádza 
z Ribayovej knižnice, prípadne kde sa nachádza exemplár evidovaný v Ribayovom katalógu. Viac o tejto téme: 
Kovačka Miloš: Jur Ribay v dejinách slovenskej národnej knižnice a slovenskej národnej bibliografie.  
46 KOMOROVÁ, K. Dejiny kníhtlače na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 10.  
47 KOMOROVÁ, K. Dejiny kníhtlače na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 11-12. 
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konkurovala európskym tlačiarňam Breuerovská tlačiareň (Brewerovská tlačiareň) založená 

Vavrincom Breuverom v Levoči, ktorý mal styk aj s holandskými tlačiarmi. Podľa Žibritovej tu v roku 

1634 vytlačil katechizmus. Tlač pozostáva z niekoľkých častí a katechizmus tvorí jej prvú 

najstručnejšiu časť, ku ktorej sa pripája „Prwnji Knižečka Rosarivm Anime, Knisska Druha O spusobu 

Modlení... a Knisska Tretij O Spusobu Chwaleni Pana Boha, na zaver sú uvedené latinské verše.48 

V roku 1665 tu jeho potomok Samuel Breuver tlačí prvý raz Komenského Orbis pictus.49 Košice patrili 

medzi významné a bohaté kráľovské mestá a politické centrá v Uhorsku. V 17. storočí tu pôsobil Ján 

Fischer (zať Jakuba Klösa z Levoče), ktorý tu vytlačil v roku 1613 náboženské dielo Leonarda 

Stöckela. O rok neskôr zomiera, tlačiareň viedla jeho vdova, neskôr žena tlačiarenského tovariša, ktorý 

tu pôsobil Jána Festusa. Ten pokračoval vo vydávaní protestantskej literatúry s palatínom Jurajom 

Turzom, ktorý v roku 1610 zvolal cirkevnú synodu do Žiliny, kde sa položili základy cirkevnej 

organizácie evanjelickej cirkvi.50 Podľa Komorovej košické tlačiarne od 16. do konca 17. storočia  

sa výraznou mierou podieľali na typografických dejinách Slovenska, avšak z ich produkcie sa v našich 

domácich knižniciach zachoval pomerne malý počet tlačí, mnohé diela sú nezvestné51, mnohé sú 

súčasťou zahraničných knižných zbierok a tým vlastne sú slovenské knižnice ochudobnené o tieto 

vzácne pamiatky knižnej kultúry.52 V 18. storočí už bola situácia iná, zachovalo sa dosť slovacík 

 aj na území Slovenska. Tento poznatok môžeme aplikovať na všetky staré tlače vydané ako 

slovacikum alebo na našom území. Slovacikum je dokument slovenskej proveniencie. Pri vymedzení 

slovacík sa uplatňujú štyri hlavné kritériá: 1. územné (každé dielo vytlačené na území Slovenska 

v akomkoľvek jazyku), 2. jazykové (každé dielo v slovenskom jazyku bez ohľadu na miesto vydania 

a národnosť autora), 3. autorské (dielo od slovenských autorov bez ohľadu na miesto vydania a jazyk), 

4. obsahové (dielo týkajúce sa ako celok alebo časť Slovenska a slovenského národa bez ohľadu  

na autora, jazyk a miesto vydania). Vymedzenie je dôležité pre tvorbu retrospektívnej národnej 

bibliografie a iných prác historického súpisového charakteru.53 Z hľadiska periodizácie Kollárovej  

tu možno zaradiť konfesionálneho tlačiara – podnikateľa (mestská tlačiareň, rodinná a exulantská 

tlačiareň). Tlačiarom tejto skupiny sa pripisuje významná miera konfesionality. Niekedy sa tlačiareň 

považuje za akési centrum pre vydávanie evanjelickej spisby. Dôkladnejší pohľad na produkciu 

naznačuje, že pri výbere diel sa neriadi výlučne konfesijnými kritériami. Títo tlačiari sú ekonomicky 

sebestační, podniky sa začínajú riadiť ekonomickými zásadami. Stabilita tlačiarne je výrazná a funguje 

                                                 
48 katechizmu venoval veľkú pozornosť hl. piesňovej časti J. Ďurovič, bližšie ĎUROVIČ, J. Duchovná poézia 
slovenská pred Tranovským, 1939.  
49 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 140. 
50 KOMOROVÁ, K. Dejiny kníhtlače na Slovensku v 16. a 17. storočí, s. 14. 
51 V tejto problematike môžeme pre zaujímavosť spomenúť, že pri pátraní po obzvlášť vzácnych odcudzených, 
nezvestných dokumentoch spolupracuje s organizáciou UNESCO aj INTERPOL (Medzinárodná organizácia 
kriminálnej polície). UNESCO odporúča úplnú katalogizáciu všetkých umeleckých a historických diel danej 
krajiny. Vzťahuje sa to aj na písomné kultúrne dedičstvo, ktoré sa eviduje v rámci súbežnej a retrospektívnej 
národnej bibliografie, alebo v rámci svetového katalógu prvotlačí (Gesamtkatalog der Wiegendrucke). 
52 KOMOROVÁ, K. Najstaršie košické tlače v SNK v Martine, s. 243. 
53 ŽIBRITOVÁ, G. Slovacikum, slovákum, s. 303.  
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dlhšie obdobie. Avšak citlivo reagujú na politickú, náboženskú, alebo ekonomickú klímu. Produkcia 

tlačiarní stúpa po obsahovej aj estetickej stránke a vznikajú typograficky náročnejšie tlače. Tlačí sa 

predovšetkým praktická teológia, kalendáre, promočné tlače, príležitostná poézia. Objavuje sa tlač aj 

iných vied ako dejín, astrológie, práva. Niektoré tlače sa však dostávajú do indexu zakázaných kníh. 

Do skupiny tlačiarov tohto prototypu patrili najmä tlačiarenské oficíny: Brewerovci (1624 –1724), 

Dávid Gutgesel.54 Možno sem zaradiť aj štvrtý typ konfesionálne neutrálneho tlačiara – podnikateľa, 

kedy konfesia ustupuje do pozadia a je vytlačená inými preferenciami ako je rentabilita podniku, 

z kvalitatívnej stránky produkcie tlačiarne je pestrá a z kvantitatívnej stránky dokáže tlačiareň 

vyprodukovať niekoľko desiatok titulov ročne. Patria tu rodiny Royerovcov (1720 – 1740), 

Landererovcov (1750 – 1852), Weberovcov (1783 –1852). Objavujú sa aj tlačiarne s národno-

buditeľským tendenciami, kde už konfesia nehrá žiadnu úlohu a najdôležitejším atribútom je tvorba 

slovacík. Niektoré tlačiarne sú úzko späté s predstaviteľmi národných buditeľov. Tieto tlačiarne sú 

sebestačné a produktívne. Patrí tu rodina Macholdovcov (1832 – 1905), Jelínkovcov (1784 –1841), 

Werthmüllerovcov (1815 – 1895), J. Škarnicel (1828 – 1876).  

 

4. Kapitalizácia slovenského kníhtlačiarstva (1848 – 1948) a jeho znárodnenie po roku 1948 

Kapitalizáciu slovenského kníhtlačiarstva môžeme rozdeliť do štyroch etáp. Prvá etapa je 

v rozmedzí rokov 1848 – 1867/70 a vyznačuje sa tým, že v roku 1872 bolo zrušené cechové zriadenie 

a vznikli prvé smernice pre zakladanie priemyselných spolkov. Vznikajú pokusy o tvorbu národných 

tlačiarní napr. iniciatívou Gašpara Fejérpataky Belopotockého aktivistu, ktorý ako prvý založil verejnú 

knižnicu v Liptovskom Mikuláši, jeho žiadosť o tvorbu takejto tlačiarne však neprešla. Podľa 

Komorovej sú v uvedenom období veľmi známym tlačiarenským rodom Macholdovci pôsobiaci 

v Banskej Bystrici, ktorí tlačili najmä časopisy a to aj slovenskej proveniencie. Napr. almanach 

Hronka, časopis Cyril a Metod, diela Karola Kuzmányho, či Augusta Horislava Škultétyho. 

V Bratislave pôsobili Wigandovci, kde sa tlačili niektoré denníky napr. Pressburger Zeitung, 

Slovenskie národnie noviny s prílohou Orol tatranský, alebo Štúrove dielo Nárečia slovenskuo alebo 

potreba písania v tomto nárečí. V Trnave pôsobil Václav Jelínek, ktorý sa vyučil v akademickej 

tlačiarni, ktorá vydržala takmer do konca 18. storočia. Z produkcie Jelínkovcov sa tlačili najmä diela 

bernolákovcov, či periodiká a knihy vydavateľstva Spolok sv. Vojtecha.55 Druhá etapa je v rozmedzí 

rokov 1867/70 – 1918, kedy sa plne prejavuje kapitalizácia tlačiarní. Prejavuje sa to koncentráciou 

kapitálu, pretože už rodinný kapitál nestačí a preto sa siaha po účastinnom kapitále. Zostruje sa 

konkurenčný boj najmä medzi novovzniknutými tlačiarňami a to Kníhtlačiarského účastinárskeho 

                                                 
54 KOLLÁROVÁ, I. Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva, s. 41. 
55 KOMOROVÁ, K. Tlačiarne 19. storočia na Slovensku, s. 15.  
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spolku a Minervou56 a Kníhtlačiarského účastinárskeho spolku so Škarniclovcami zo Skalice. 

Vydavateľskú činnosť vyvíjali aj jednotlivci, najmä tlačiari, G. A. Bežo v Senici, K. Salva 

v Ružomberku. Významné miesto v dejinách vydavateľskej činnosti na Slovensku malo vydavateľstvo 

Tranoscius, vydavateľský a kníhkupecký účastinársky spolok Tranovský, založený r. 1898 

v Liptovskom Mikuláši. Do r. 1918 sa sústreďoval na vydávanie evanjelickej náboženskej literatúry. 

Aj po roku 1918 naďalej prevažovala konfesionálna literatúra, ale bola žánrovo pestrejšia. V prvej 

polovici 40. rokov pribudla vo veľkej miere svetská tematika vo vydávaných dielach.57 

Tretia etapa trvala v období od roku 1918 do roku 1945. V celkovom priemyselnom objeme 

ani po roku 1918 nedosiahlo kníhtlačiarstvo výraznejšie postavenie. Pohon tlačiarskych strojov 

predstavoval len 0,4% celkovej hodnoty v priemysle. Prevažne existovali drobno-živnostenské dielne, 

ktoré tlačili merkantil, čím sa mohli udržať i pri hospodárskych krízach. Najväčšie tlačiarne boli 

v rukách bánk a ich konzorcií. Najmä Tatra banka vytvorila tlačiarensky koncern. Po fúzii 

s Gemerskou bankou získala tlačiareň v Rimavskej Sobote, fúziou s Turčianskosvätomartinskou 

sporiteľňou získala tlačiareň Tatran. Vo vojne tlačiarne investične stagnovali, pretože Nemecko 

preorientovalo svoju výrobu na zbrojný priemysel a tlačiarenské zdroje nevyrábalo. Po technickej 

a typograficko-umeleckej stránke slovenské tlačiarstvo nedosahovalo úroveň českého tlačiarenstva 

a na svetových výstavách boli niektorí naši tlačiari len vo funkcii pozorovateľov. Tak to uvádza  

G. A. Bežo v správe Medzinárodná výstava „Press“ v Kolíne nad Rýnom v roku 1928. Z podnetu 

Matice slovenskej vznikla iba jedna väčšia tlačiareň a to Neografia (1940). Zaujímavosťou je,  

že vznikla ako kapitálová investícia Matice slovenskej a Národnej banky, pretože tu sa tlačili 

bankovky.58 Štvrtá etapa prebiehala v rokoch 1945-1948. V tomto období mnohé korporácie a spolky 

získavali kníhtlačiarne pre zárobkové ciele. Národná správa pre podniky polygrafického priemyslu  

sa snažila zúžiť sektor tzv. účelových alebo záujmových kníhtlačiarní na najnižšiu mieru, čo sa 

podarilo neskôr znárodňovaním. Tlačiareň Slovenskej grafie prevzali podniky Pravda, Práca; 

Z tlačiarne Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku vznikol Tatran a Neografia a vznikajú 

západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské polygrafické závody. Ďalší vývin tlačiarní  

po roku 1989 nebudeme pre malý priestor a širokú tému príspevku výraznejšie analyzovať. Kollárová 

dopĺňa tzv. industrializovanú tlačiareň, ako prototyp tlačiara, kde už konfesia rolu nehrá, tlačiareň má 

badateľné národné preferencie, vzniká na základe koncentrácie kapitálu, produkuje rozsiahlu tlač 

vďaka nasadeniu najnovších techník tlače, po obsahovej, kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke je veľmi 

bohatá. Tlačiareň je podriadená štátnemu cenzúrnemu systému. Len ďalšie výskumy v tejto oblasti 

dajú odpoveď na otázku, do akej miery bola vydavateľská motivácia v rozpore s disciplinarizáciou 

spoločnosti riadenou štátom.59  
 

                                                 
56 Minerva – tlačiareň založená Novou školou slovanskou, politickou stranou slovenskej liberálnej buržoázie 
a maloburžoázie zgrupovanej okolo časopisu Slovenské noviny.  
57 KOMOROVÁ, K. – SAKTOROVÁ, E. Vydavateľská činnosť na Slovensku a kapitoly z dejín kníhkupeckej 
činnosti na Slovensku. 
58 ŠPETKO, J. Dejiny písma a knihy, s. 143-153. 
59 KOLLÁROVÁ, I. Pokus o logickú periodizáciu dejín slovenského kníhtlačiarstva, s. 44. 



PROTESTANTSKÉ TLAČIARNE V DEJINÁCH KNIŽNEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU 
 
 
 

127 

1. 4 Cenzúra 

Zaujímavou témou v oblasti výskumu starých tlačí so zreteľom na protestantské tlačiarne je 

pôsobenie cenzúry. Zámerne som vyčlenila túto tematiku na samostatný odsek, nakoľko si tento 

predmet zaslúži zvláštnu pozornosť. Téma cenzúry je kontroverzná. Existovala už dávno pred 

Gutenbergom. Podľa Komorovej vznikla z potreby zásahov štátnej moci do kontroly vydávaných 

textov a tým sa významne zasiahlo aj do dejín knižnej kultúry ako takej. Cenzúra predstavovala 

kontrolu vydávania a rozširovania kníh. Bola riadená administratívnymi orgánmi s cieľom zabrániť 

rozšíreniu tých tlačí, ktoré nereprezentujú, resp. narúšajú štátnu ideológiu. Išlo aj o kontrolu toho,  

či sa v danej krajine netlačia žiadne „škodlivé“ knihy alebo či nie sú takéto knihy z iných krajín 

dovážané a predávané. Poznáme 2 základné cenzúrne systémy a to preventívny (hlavnou úlohou je 

odmietnuť spisy, ktoré nie sú v súlade s ideológiou štátu a kontrolujú sa ešte pred vydaním diela) 

a represívny (kontrola vydaného resp. vytlačeného spisu a rozhodnutie o povolenie jeho šírenia, alebo 

o zákaze). Cenzúra bola spočiatku štátna a cirkevná, tieto sa však v období stredoveku a novoveku 

prelínali.60 V roku 1571 bola vytvorená Indexová kongregácia ako najvyšší orgán knižnej cenzúry 

(zrušená bola v roku 1917), ktorá vydávala Index zakázaných kníh. Podľa Kollárovej podala pražská 

synoda v roku 1860 vyčerpávajúcu definíciu indexu:  

„ Index je úradný samostatný spis dogmaticko - historický, podľa cirkevnej teórie záväzný  

pre všetkých a obsahujúci súborný, v určitom poriadku zostavený súpis kacírov, kníh 

zavrhnutých úplne alebo čiastočne (opraviteľných a potom povolených), listov, letákov, 

modlitieb, obrazov a pod., či už od katolíkov, nekatolíkov alebo anonymov.“61 

Na základe rozhodnutí Indexovej kongregácie za rozoznávajú štyri druhy indexov  

(s postupnými výmenami, resp. aktualizáciami platili v období rokov 1571 – 1917): 

1. Index librorum prohibitorum – obsahuje knihy úplne zavrhnuté, ktoré obsahujú výhradne 

centrálne rímske katalógy, 

2. Index librorum prohibitorum et expurgandorum – knihy, ku ktorým bola pričlenená poznámka 

„donec corrigautur“ – knihy opraviteľné, 

3. Index expurgatorius – knihy opraviteľné, publikované po korekcii textov (táto skupina bola 

zriedkavá), 

4. Index selectissimorum auctorum – indexy vybraných autorov, ktorých diela mali byť čítané, 

predávané a tlačené.62 

                                                 
60 KOMOROVÁ, K. Knižná cenzúra, s. 1. 
61 KOLLÁROVÁ, Ivona – JELÍNKOVÁ, Jana. 2010. Index zakázaných kníh ako nástroj cenzúry. Dostupné na: 
http://knizna-kultura.webnode.sk/ucebnice/kapitoly-z-dejin-kniznej-kultury/texty/index-zakazanych-knih-ako-
nastroj-cenzury/ 
62 KOLLÁROVÁ, Ivona – JELÍNKOVÁ, Jana. 2010. Index zakázaných kníh ako nástroj cenzúry. Dostupné na: 
http://knizna-kultura.webnode.sk/ucebnice/kapitoly-z-dejin-kniznej-kultury/texty/index-zakazanych-knih-ako-
nastroj-cenzury/ 
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Zo začiatku sa delili podľa prajnosti autori do troch tried. Prvá trieda predstavovala autorov, 

ktorí boli typickými kacírmi a všetky ich spisy boli zakázané, druhá trieda predstavovala autorov, 

ktorých spisy boli závadné z hľadiska viery a mravnosti, ale „neodpadli“ od viery a tretia skupina 

autorov boli autori anonymní. Podľa Kollárovej bolo toto rozdelenie kníh na triedy autorov zrušené, 

aby bola vyvrátená domnienka, že len knihy prvej triedy sú naozaj chybné. Tieto Indexy vydávala 

cirkev, a to buď pápeži, biskupi, legáti, cenzori, inkvizítori, univerzity ako „pobočky“ centrálnej 

cenzúry alebo svetskí činitelia a to štát alebo jednotlivci. Pri výkone cenzúry sa na slovenskom území 

využívali pápežské indexy, ale vydania obmedzenej slovenskej produkcie a diela slovenských autorov 

sa do nich spravidla nedostávali. Skutočnosť, že v Uhorsku (na slovenskom území) takýto súpis 

nevznikol, vysvetľuje niekoľko faktov. Prvým faktom je, že relatívne malá slovenská kníhtlačiarska 

produkcia si nevyžiadala tvorbu parciálneho súpisu a pri revízií sa používali iné dostupné súpisy 

(pápežský index, štátny katalóg), druhým faktom je, že legálnosť reformácie, problematická deľba 

kompetencií medzi univerzitami, biskupmi, magistrátmi a centrálnymi štátnymi úradmi najmä  

v ½ 18. storočia vyvolala nejednotnosť v cenzúre kníh a tretím faktom bolo, že v tereziánskom období 

strácajú uhorskí cenzori svoju autonómiu a rešpektujú viedenský katalóg, preto sa publikovanie súpisu 

zakázaných kníh stáva bezpredmetným.63 Nás však zaujíma cenzúra z hľadiska knižnej produkcie. 

Podľa Komorovej sa kníhtlačiarske privilégium definovalo ako úradný akt, ktorý bol vystavený  

za určitý poplatok najvyššími mocenskými úradmi. Vydávalo sa pre zakladanie tlačiarní, 

kníhviazačstiev, kníhkupectiev s cieľom zabezpečiť činnosť týchto dielní pred nežiaducou 

konkurenciou. Vydavateľské privilégium bolo jednotlivé (vydanie jednotlivých diel), súborné (určené 

na vydanie radu diel), všeobecné (neobmedzené vydávanie diel). Tlačiari, ktorí nemali tieto privilégiá 

uvádzali tzv. tajné impresá64. Išlo o impresá: 

1. falošné impresum – ak sa v imprese tlače neuvedie skutočné miesto vytlačenia, ale názov 

iného existujúceho miesta vydania, 

2. fiktívne impresum – uvedie sa neexistujúce alebo kedysi existujúce pomenovanie miesta,  

kde kniha nemohla byť vytlačená, 

3. skryté impresum – uvedené miesto vydania, ale v nezvyčajnej forme, z ktorej sa dá 

vydedukovať názov miesta.  

Skôr, než tlačiar vytlačil rukopis bol povinný dať preveriť a schváliť jeho obsah 

kompetentnými orgánmi. Údaj o schválení býval napísaný priamo v knihe na úvodných stranách  

vo forme aprobatio alebo facultas imprimatur. Tlačiar mohol na titulnom liste knihy uviesť ešte „Cum 

facultate superiorum“ (s povolením vrchnosti) a tým upozornil na fakt, že rukopis bol riadne 

schválený a odporučený na vydanie. Spisy, knihy, ktoré boli dovezené zo zahraničia podliehali revízií. 

                                                 
63 KOLLÁROVÁ, I. Index zakázaných kníh ako nástroj cenzúry. Dostupné na internete: http://knizna-
kultura.webnode.sk/ucebnice/kapitoly-z-dejin-kniznej-kultury/texty/index-zakazanych-knih-ako-nastroj-
cenzury/. 
64 impresum – vydavateľské údaje na titulnom liste: miesto vytlačenia, tlačiar alebo vydavateľ a rok vydania 
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Tie, ktoré neprešli revíziou boli konfiškované a pálené. Záverom môžeme dodať, 

 že v rokoch 1780 – 1790 Jozef II. zreformoval cenzorský úrad za účelom rozvoja vydavateľskej 

činnosti, vrátane vydania Tolerančného patentu, ktorý rozbehol uvoľňovanie atmosféry cenzorského 

konania.65 

 
2 Záver 

Cieľom článku bolo predovšetkým predstaviť vplyv knižnej kultúry na vznik tlačiarenského 

umenia, ktoré začínalo v období reformácie a protireformácie a s tým súvisiace vplyvy na vznik 

a vývoj tlačiarní u nás. Podali sme prehľad základných pojmov knižnej kultúry tak, ako aj jej 

periodizáciu. Táto oblasť je však veľmi široká a obsiahnuť celú súvisiacu problematiku v jednom 

článku je nemožné. Vynechali sme definovanie pojmov kultúrnej identity, knižnej kultúry v systéme 

vied, vznik a vývoj papierní. Načrtli sme však vývin knihy a čierneho umenia. Cieľom článku nebolo 

faktograficky zahltiť čitateľa, aj keď sa to možno v niektorých častiach môže tak javiť, ale prestaviť 

určitú oblasť kultúry z iného pohľadu, čo sa možno aj podarilo. V tejto časti by som sa chcela 

poďakovať za odborné rady a usmernenia pani Mgr. Eve Augustínovej, PhD., významnej slovenskej 

odborníčke v oblasti dejín knižnej kultúry na Slovensku, ktorá ma utvrdila v správnosti podávaných 

informácií a štruktúry článku.  
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