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Apoštolské povolanie Františka z Assisi a jeho nasledovníkov predurčilo františ
kánsku rehoľu na úlohu veľmi vplyvnej komunity. Z poslania rehole vyplynula aj mimo
riadna empatia a ústretovosť voči akokoľvek rôznorodej pospolitosti žijúcej v mieste jej 
pôsobenia. Františkáni tak - podľa slov C. Lepáčka - „všemožne prehlbovali duševný 
život veriacich"1• 

Publikačná aktivita slovenských františkánov prvej polovice 20. storočia potvrdzuje 
ich výrazný podiel na formovaní domácej verejnej mienky a zároveň odkrýva ich názoro
vé postoje k súvekým celospoločenským otázkam. Medzi aktívnych publicistov patrili 
najmä literárni historici Jozef Vševlad Gajdoš a Celestín Lepáček. V čase ich aktívneho 
účinkovania pozornosť domácej katolíckej inteligencie pútali predovšetkým dve otázky 
- sociálna a národná. Ako to vyplýva aj z výzvy zverejnenej v úvodnom čísle periodika 
Kultúra (skonštituovaného Spolkom sv. Vojtecha v januári 1926): „Komu záleží na mrav
nom, národnom a sociálnom obrodení nášho národa, nech sa hlási za nášho spolupracov
níka, odberateľa a rozširovateľa."2 Prispievateľmi kultúrnej revue,3 proklamujúcej objek
tivitu a nezávislosť, stali sa v tridsiatych rokoch tiež Gajdoš s Lepáčkom. 

Dostatok podnetov pre diskusiu o národnej otázke poskytoval politický a verejný 
život prvej Československej republiky (neskôr Slovenského štátu). V rámci pravidelnej 
rubriky Kultúry - Vlasť rezonovala v prvom rade otázka česko-slovenskej vzájomnosti. 
„Alebo sme jeden národ - a vtedy nejestvuje vzájomnosť, alebo má byť vzájomnosť 
a vtedy sme dva národy rovnocenné." Zamýšľanie sa nad kvalitou vzťahov medzi Čechmi 
a Slovákmi v novom štáte sa pochopiteľne dotklo aj úvah o podobe spisovného jazyka. 
„Alebo máme dva spisovné jazyky (nie nárečia!) - a vtedy sme aj dva národy - alebo sme 
len jeden národ a vtedy nemôžeme mať dva spisovné jazyky." Deklamovalo sa jedno
značné stanovisko: „Mladí Slováci stoja v tejto veci na poctivom základe starých Slovákov 
katolíkov a evanjelikov. Vzájomnosť československá je im svätá, ale falšou a neúprim
nosťou ju podporovať nebudú."4 

Otázkou vplyvu jazyka na proces konštituovania slovenského národa sa zaoberal 
detailnejšie ďalší prispievateľ Kultúry J. Cieker v monografii Slovenská otázka (1935).5 

1 LEPÁČEK, C.: Františkáni v slovenskej literatúre pred Bemolákom. In: Kultúra, roč. 9, 1937, č. 6, s. 120. 
2 Kultúra, roč. 1, 1926, č. 1, s. 1. 
3 „Zvlášť vyzdvihovať nemusíme, že ,Kultúra' bude politicky celkom nestranným a neodvislým časopi

som, na všetko sa budeme dívať z čisto vedeckého, sociálneho, národného a katolického stanoviska, dá
vajúc pritom najavo úsudky verejného svedomia." In: Kultúra, roč. 1, 1926, č. 1, s. 3. 

4 Kultúra, roč. 1, 1926, č. 1, s. 71. 
5 „Knižku dr. Ciekra treba len vítať ako dobrý pokus o syntetické spracovanie - i keď očami literárneho 
historika - , ktorý prináša mnoho správnych postrehov o počiatkoch uvedomelého národného života 
slovenského." In: HOLÁK, J.: Kniha o slovenskej otázke. In: Kultúra, roč. 9, 1936, č. 4, s. 177 - 180. 
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Používanie spisovnej slovenčiny nepovažoval za krok vedúci k rozkolu s Čechmi a doka
zoval, že spoločný štát má byť kreovaný na základe vzájomného porozumenia. „Česi 
musia plne porozumieť tradícii slovenskej, ktorá je pre Slovákov tak vzácna a drahá. To 
sú naše korene života, našich myšlienok, i našich nádejí. A tu zasahovať nie je radno. 
Duša národa, keď sa raz ona prejavila, nezaniká, žije večne. V tomto zmysle musí byť 
upravená prítomnosť naša národná štátna i politická. A táto syntéza dejín - českosloven

ský štát - nepríde do protikladu s tradíciou, ba i česká i slovenská tradícia túto syntézu 
tvorili, ju zabezpečovali. "6 

Konkrétne náhľady na národnú otázku na stránkach Kultúry sa prelínali s postup
ným objasňovaním pojmového aparátu: národ a vlastenectvo,7 patriotizmus a rodoľub
stvo,8 národnosť a nacionalizmus, 9 pertraktovaného v intenciách dobového psychologi
zovania. Jedným zo záverov bolo konštatovanie, že „duch vlastenectva" sa vytráca z lite
ratúry. 'o 

Predstava o svojbytnosti slovenského národa sa teda nerozlučne spájala s fonnova
ním priveľmi jednostranne chápanej národnej kultúry. „Boj o samostatnosť slovenského 
národa je bojom o národnú kultúru, ktorá je katolíckou a slovenskou. Kto nebojuje za 
slovenskú národnú kultúru, ten dáva zbraň do rúk nepriateľov slovenského národa." 11 

Vytýčený rámec diskusie podnietil vznik celého radu príspevkov, ktoré mali charak
ter exkurzov do národnej minulosti Slovákov. Ich cieľom bolo motivovať verejnosť k po
vzneseniu sa nad nie príliš prajné okolnosti. „Kedykoľvek národ potreboval vzpruženie, 
vracal sa k prameňom svojich dejín. Zdravý duch národa nedal sa nikdy ubiť. Mohli prísť 
časy, keď sa zdalo, že mravný kapitál predkov bol zavrhnutý a že nové pokolenia vykro
čili hľadať nové cesty. Ale vnútorná sila dejín nedopustila nikdy, aby cudzie a zlé sily 
zvíťazili.( ... ) Z dejín vyvierala vždy sila, ktorá dávala vysoké mravné posvätenie národ
ným dejateľom. Písané i nepísané dejiny národa preto znamenali argument tvrdý a ne
úprosný, lebo ukazovali k prameňom."12 S ohľadom na uvedený kontext Anton Baník 
poslanie Slovákov odvíjal - podľa výkladu uverejneného v Kultúre - od ich dejinných 
zásluh. „Najmä treba vedieť, 1. že Slováci sú ideovými pôvodcami prvých základov slo-
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6 Úryvok z monografie Slovenská otázka (1935) citujeme podľa znenia v štúdii A. Bartlovej: Dr. Jozef 
Cieker, veľvyslanec Slovenskej republiky. In: D1: Jozef Cieke1: Seminár pri priležitosti nedožitých 90. 
narodením Jozefa Ciekra v Tvrdošíne 20. júna 1997. Ma11in : Matica slovenská, 2000, s. 78 (pozri tiež 
príspevok P. Maruniaka: Publikačná činnosť D1: Jozefa Ciekra do 1: 1945. Tamže, s. 19- 39). 

7 „Národ je ideovou bytnosťou, ktorej prináleží všetko to, čo sa len dobrého, junáckeho, hrdinského a po
vznášajúceho pomyslieť môže o ľuďoch jednej rasy, spoločného územia. A táto ideová bytnosť sa zamlú
va, človek si ju vždy viac a viac okrášľuje a pomaly spozoruje, že ona mu je nie ľahostajnou, že keď si 
pomyslí na ňu, prebehne mu srdcom akýsi teplý cit." In: KÔRPER, K.: Psychologická vzájomnosť nábo
ženských a vlasteneckých citov. In: Kultúra, roč. 1, 1926, č. 1, s. 94. 

8 „Patriotizmus je jednostranná, často výstrednosťou hraničiaca láska k vlasti; rodoľubstvo je prirodzená 
náklonnosť," In: PORUBSKÝ, J.: Patriot a rodoľub. In: Kultúra, roč. 2, 1927, č. 1, s. 83. 

9 GAŠPAREC, !.: Národná myšlenka vo svetle kresťanstva. In: Kultúra, roč. 11, 1939, č. 1, s. 1-4. 
10 „Aj z literatúry našej tratí sa pomaly, no badateľne, duch vlastenectva. Tá istá príčina: kultúra hmoty, 

kultúra tela." In: KÔRPER, K.: Psychologická vzájomnosť náboženských a vlasteneckých citov. In: 
Kultúra, roč. 1, 1926, č. l, s. 94. 

11 FAlTH, Š.: Kultúra. In: Kultúra, roč. l, 1926, č. 4, s. 175. 
12 CIEKER, J.: Návrat k prameňom. In: Kultúra, roč. 7, 1935, č. 1, s. 14. 
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vansky uvedomelej kultúry, 2. že oni prví zostavili v systém myšlienku slovanskej spolu
patričnosti, a 3. že v slovenskom prostredí boli vypestované duchovné základy pre obro
denie malých slovanských národov, menovite Čechov a Hrvatov [pozn. E. B. -
Chorvátov]." 13 Okrem príspevkov J. Ciekra a A. Baníka treba spomenúť exkurzy do naj
ranejších dejín Slovákov od Michala Matunáka. 14 

V súvislosti s pramenným dokazovaním historicity slovenského etnika najviac dis
kutovanou okrem otázky jazykového vedomia bola literárna aktivita Slovákov, došlo pri
rodzene aj k otvorenej polemike a vyrovnaniu sa s tézami Jaroslava Vlčka (o rozšírení 
a vplyve češtiny) prezentovanými v Dejinách literatúry slovenskej (1923). 15 

Do uvedenej diskusie v periodiku Kultúra sa Celestín Lepáček zapojil až v dru
hej polovici tridsiatych rokov. 16 Vychádzajúc z presvedčenia, že slovenská štátnosť je 
výsledkom v priebehu storočí udržiavaného národného povedomia, rozhodol sa uká
zať, že „rastúca stavba slovenského života spočíva na hlbokých, neodškriepiteľných 
základoch svojského ideového spoločenstva, ktoré menujeme slovenskou tradíciou" 17 • 

Na upevnení a vzraste národného povedomia sa okrem nemalého počtu domácich 
vzdelancov (ako Vavrinec Benedikti, Jakub Jakobeus, Benedikt Szolôsi, Peter de 
Rewa, Tobiáš Masník, Martin Szentiványi, Michal Michalovič, Daniel Krman, 
Alexander Mačaj, Matej Bel, Ján Baptista Najmar, Ján Baltazar Magin) podľa Lepáčka 
podieľali veľkou mierou tiež františkáni. Počas svojho 700-ročného pôsobenia „me
dzi slovenským ľudom" nielen na území Slovenska, ale aj v ostatných častiach 
Uhorska pracovali „nezištne už od dávnych vekov na dedičnej roli slovenského náro
da" 18. Zo všetkých reholí, ktoré pôsobili na území Uhorska, prepukli prvé výraznejšie 

13 BANÍK, A.: Poslanie Slovákov v dejinách. In: Kultúra, roč. 8, 1936, č. 1, s. 15. 
14 Ako príklad možno uviesť článok Pôvod slovenského národa. In: Kultúra, roč. 1, 1926, č. 4, s. 164 -

168. 
15 V poznámke k článku Vlčkovho „oponenta" K. Tŕňovského K rečovej otázke Slovákov s Čechmi sa 
vysvetľuje dôvod polemického postoja: „Autor túto kritiku Dejín chystal ešte pred smrťou J. Vlčka 
r. 1930, potom z piety ju odložil: zvesť, že Matica slovenská chystá tretie vydanie Dejín, núti ho teraz 
tieto poznámky uverejnil"' (In: Kultúra, roč. 6, 1934, č. 1, s. 11 ). K polemike sa pripojili tiež J. Porubský 
a J. Glos. 

16 Lepáčkovým prvým literárnohistorickým príspevkom uverejneným v Kultúre bola štúdia Františkáni 
v slovenskej literatúre pred Bemolákom (In: Kultúra, roč. 9, 1937, č. 6, s. 119 - 122). Národnostnej 
otázky sa dotýkali články: Slovenské národné povedomie v barokovej literatúre XVII. a XVIII. storočia. 
In: Kultúra, roč. 16, 1944, č. l, s. 15 - 19 (pozri tiež LEPÁČEK, C. A.: Františkánsky prínos do sloven
skej kultú1y. Výber z diela. Bratislava, 2005, s. 232 - 247). Samostatne vyšla publikácia Františkáni 
v borbe za práva slovenského ľudu. Prešov, 1948 (pozri tiež LEPÁČEK, C. A.: Františkánsky prínos do 
slovenskej kultúry. Výber z diela. Bratislava, 2005, s. 226 - 231 ). V rukopise zostali príspevky: Počiatky 
slovenského národného prebudenia. Prednesené na ľudovýchovných kurzoch v Malackách dňa 1. marca 
1940 a Slovensko v dobe Memorandovej. Prednesené na ľudovýchovných kurzoch v Malackách dňa 12. 
marca 1940 (In: Archív literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20). 

17 Počiatky slovenského národného prebudenia. Prednesené na ľudovýchovných kurzoch v Malackách dňa 
1. marca 1940. In: Archív literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20, s. 1. 

"„ ... slovenský národ ožil v samostatnom štáte slovenskom, žije si v slovenskej republike, k čomu v nema
lej miere prispeli aj naši františkáni, pracujúc nezištne už od dávnych vekov na dedičnej roli slovenského 
národa" (LEPÁČEK, C.: Slovenské národné povedomie v barokovej literatúre XVII. a XVIII. storočia. 
In: Kultúra, roč. 16, 1944, č. 1, s. 15). 
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spory medzi národnosťami práve vo františkánskom ráde. Eva Kowalská upozornila, 
že „v obidvoch provinciách uhorských františkánov - salvatoriánskej i mariánskej sa 
totiž pomerne skoro - už v polovici 17. storočia prejavilo vnútorné napätie, ktoré 
prerástlo do desaťročia trvajúceho sporu s postupne národnostným podfarbením" 19

• 

Dôsledkom bolo delenie rehoľných bratov na „národy", z ktorých každý si vychová
val svoj rádový dorast a podieľal sa aj na správe provincie. 20 Práca slovenských fran
tiškánov „na dedičnej roli" spočívala nielen v obhajobe vlastnej etnickej príslušnosti 
v prítomnosti spolubratov iných národností (Maďarov, Nemcov, Čechov, Moravanov 
a Slezanov), ale prejavila sa tiež v podiele na vzdelávaní slovenskej pospolitosti (na
príklad v Pešti). 21 

Vplyvom národnostných treníc „sa menila mentalita človeka, zaradeného do 
spoločnosti na základe abstraktných spojív, a začínalo v nej dominovať vedomie prí
slušnosti podľa konkrétne daného a očividného rozlišovacieho znaku - rodného jazy
ka"22. Toto konštatovanie Kowalskej potvrdzuje aj citát z Lepáčkovej rukopisnej 
prednášky: „Slováci ( ... )už v 17. storočí začínajú preukazovať známky národného 
povedomia slovenského. Svoju slovenskosť začínajú zdôrazňovať predovšetkým 
v reči ako najdôležitejšom znaku národnej osobitosti."23 

Lepáček ako literárny historik našiel dôkazy slovenského národného povedomia 
v literárnych textoch skoncipovaných jeho rádovými bratmi. Treba dodať, že podľa 
J. Kútnika-Šmálova „jezuiti sa špecializovali na ,vedu', zavážili ,divadlom a hymno
lógiou', františkáni sa špecializovali na ,slovesné' umenie, zavážili homiletikou 
a poéziou"<24

• Prvé signály národného povedomia Lepáček skutočne postrehol v ka
zateľskej literatúre obdobia baroka. V kázňach Imricha Terchoviča objavil zmienku 
o veľkomoravskom štátnom útvare,25 v kázňach Terchovičovho rovesníka - Jána 
Abrahamffyho zase poznámku o národnostných rozporoch. „Ale ach neštastna 
Krajina spolu z Obivately, nebo kolik jest Naroduv v nij, tolik rozdilnosti, tupy a ha-

460 

19 KOWALSKÁ, E.: Kláštory františkánov na Slovensku a národnostný problém v 17. - I 8. storočí. In: 
Slovenský národopis, roč. 41, 1993, č. 3, s. 305. 

'"GAJDOŠ, V. J.: Kázavalo sa vo Svätom Antone po slovensky? In: Tenže: V tichu klá.i:torov a kniiníc. 
Výber z diela. Bratislava, 2004, s. 333 - 334 (pôvodne Kultúra, roč. 9, 1937, č. 7 - 8, s. 156). 

21 „Peštianski františkáni boli dlho najobľúbenejšími duchovnými vodcami a vzdelávateľmi slovenských 
katolíkov v Budapešti" {In: GAJDOŠ, V. J.: Slovenské bohoslužby vo františkánskom kláštore v Buda
pešti. In: Tenže: V tichu kláštorov a knižníc. Výber z diela. Bratislava, 2004, s. 342; pôvodne Kultúra, 
roč. 11, 1939, č. 9, s. 205-210). 

22 KOWALSKÁ, E.: Medzi rádom a národom: problematika národnostních sporov vo františkánskom ráde 
v 18. storočí. In: P Pavlín Bajan OFM (1721-1792) a slovenská hudba, literatúra a jazyk v 18. storočí. 
Bratislava : Serafin, 1992, s. 48. 

23 LEPÁČEK, C.: Počiatky slovenského národného prebudenia. Prednesené na ľudovýchovných kurzoch 
v Malackách dňa 1. marca 1940. In: Archív literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20, s. 2. 

24 KÚTNIK-ŠMÁLOV, J.: Literárna kritika ako poznávanie a hodnotenie. Bratislava, 2004, s. 378. 
25 „Tak slávny kazateľ Páter Imrich Terchovič vo svojich slovenských kázňach zo XVII. storočia v Krem

nici vari prvý zo Slovákov uvádza názov Slovenská krajina v zmysle samostatného štátu slovenského" 
(In: LEPÁČEK, C.: Slovenské národné povedomie u františkánov v barokovej literatúre XVII. a XVIII. 
stor. In: Kultúra, roč. 16, 1944, č. l, s. 15; pozri tiež GAJDOŠ, V. J. Barokový kazateľ Imrich Terchovič. 
In: Tenže. V tichu kláštorov a knižníc. Výber z diela. Bratislava, 2005, s. 240). 
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ny jeden narod druhy."26 Za „najväčšieho a najhorlivejšieho kazateľa" pokladal 
Lepáček bernolákovca Antona Benčiča.27 

Osobnejšie vyznievajú skúsenosti slovenského františkána Pavla Bajana. 
Pôsobenie v čisto maďarskom prostredí zaznamenal vo svojej latinskej autobiografii 
„Series ... ", z ktorej Lepáček preložil rozsiahle pasáže: „V tom čase predstaveným 
kláštora [pozn. E. B. - v Jágri] bol veľadôstojný Páter A. Farkass, rýdzi Maďar a Slo
vákom natoľko neprajnej povahy, že nie kláštornym menom, ale prívlastkami, ako 
Nebulo alebo Mardochej a inými maďarskými menami ma privolával, na chodbe som 
sa mu často útekom vyhol, kedykoľvek som sa mal s ním stretnúť, aby som príleži
tosť podobných výjavov nerozmnožoval." Napokon Bajan musel požiadať provin
ciálnu kapitulu v Hlohovci o preloženie do slovenského prostredia. „Prešovský kláš
tor konečne po deviatich rokoch bol mojou bránou do našich slovenských krajov, do 
ktorého len čo som sa navrátil, po toľkých opovrženiach a útrapách, celý som znovu 
ožil a dobrorečil som svojmu osloboditeľovi veľadôstojnému P. Antonovi Schrebovi, 
lebo tento muž, ako predtým v Pruskom v úrade magistra ma pre svoju rehoľu zrodil, 
a tak teraz ako provinciál tu on jediný svojou námahou dal mi možnosť, aby som 
okrial, aby som slobodne mohol chválievať Boha v materinskej reči spevom a sláv
nostným organom na väčšiu česť Božiu spevy a hudbu som skomponoval, čo všetko 
mi bolo zakazované v maďarských kláštoroch ... "28 

Ďalším signálom národného povedomia pre Lepáčka bolo používanie domáceho 
jazyka ako autorského i prekladového. Za najstaršie dielo svojich rádových bratov 
označil pasionál (Hora Zlatta Serafinska, 1674) a dva spisy Benigna Smrtníka (Poklad 
Serafinski, 1691; Kunšt dobre umriťi, 1697). Pri knižke Lámáni Chléba k Poživáni 
Bratruv Menších od Damascena Chorváta (l 765) poznamenal „tu presne sa delí slo
venský jazyk od slovanského"29

• Preklady prevažne z latinčiny a maďarčiny doložil 
početnými titulmi: najmä prekladmi františkánskej regule (Regula Bratruv Menších 
od Dionýza Šneidera, 1713) a inštruktívnymi teologickými spismi pre rádových bra
tov (Správa Duchovní od Antona Presla, 1777). 

Národné obrodenie pripísal Lepáček - podobne ako jeho súčasníci bez ohľadu na 
vierovyznanie - „účinkom osvietenstva a panovaniu Jozefa II."30

• Vznik národnostnej 
otázky spojil zase s koncom fungovania latinčiny ako úradného jazyka („Kým v Uhorsku 
latina bola úradnou rečou, nebolo tu národnostnej otázky"31 ). Všetkých zmienených fran-

26 LEPÁČEK, C.: Slovenské národné povedomie u františkánov v barokovej literatúre XVII. a XVlll. stor. 
In: Tamže, s. 15. 

27 LEPÁČEK, C.: Františkáni v slovenskej literatúre pred Bernolákom. In: Kultúra, roč. 9, 1937, č. 6, 
s. 120. 

28 LEPÁČEK, C.: Slovensko v dobe Memorandovej. Prednesené na ľudovýchovných kurzoch v Malackách 
dňa 12. marca 1940. ln: Archív literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20, s. 12 -14. 

29 Františkáni v slovenskej literatúre pred Bernolákom. In: Kultúra, roč. 9, 1937, č. 6, s. 120. 
30 „U Slovanov národné obrodenie v Uhorsku na konci XVIII. stor. možno pripísať účinkom osvietenstva 

a panovaniu Jozefa II. U Slovákov spisovateliajozefinskej doby začali spomínať „obživenú reč" sloven
skú ... " (LEPÁČEK, C.: Slovensko v dobe Memorandovej prednesené na ľudov;íchovných kurzoch v Ma
lackách dňa 12. marca 1940. In: Archív literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20, s. 1 ). 

31 Tamže, s. 1. 
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tiškánskych spisovateľov pokladal za predchodcov bemolákovcov.32 Vedomú snahu písať 
v domácom jazyku (po slovensky) evidoval Lepáček u H. Gavloviča, tiež u trojice prí
slušníkov Slovenského učeného tovarišstva: Gazda, Benčič, Šimko, ktorí „už celkom 
otvorene a zrejme píšu o slovenskom národe a o slovenskej reči". Presvedčivým argu
mentom o kráse domáceho jazyka bol pre neho úryvok z Benčičovho úvodu k maďarské
mu prekladu polemicko-apologetického spisu P. Pázmáňa Hodegus: „Mohel by som tuto 
mlúvit o rozličnem spusobe slovenskej reči; nebo dobre mi je známo, že jináč v slávnej 
Prešporskéj stolici v osade Vištuk rečenej hovorí muj premilý krajan: jináč v slávnej 
Abaujskéj stolicy Košičan, jináč v slávnej Nitranskéj stolici Skaličan: každý svého mlú
vení spusob chválí: nebo jemu materinský jest. Pravda sice jest, že slovenská reč mne jest 
materinská, pravda jest, že uhersku reč v mém devátém roku sem se naučil( ... ) Jest obojá 
pekna, ve svých slovách hojná: ale materinská milejšá, nebo libežnejšá."33 

Hoci Lepáčkov postup uplatňovaný pri evidovaní dôkazov o slovenskej etnicite sa 
z dnešného pohľadu javí ako poplatný pozitivistickej metóde, ba pôsobí niekedy anachro
nicky, alebo dokonca s ohľadom na dobu vzniku v čase existencie Slovenského štátu vy
znieva aj kontroverzne, nestráca svoju legitímnosť, lebo je dokladom o súvekom hľadaní 
koreňov domácej kultúry. Jeho pokus o pohľad na národnostnú otázku vo františkánskej 
reholi v 17. a 18. storočí cez prizmu literárnych textov zostáva pre literárnu históriu bez 
pochýb cenným a pozoruhodným dokumentom. 

P. Celestín Lepáček OFM a hudobnohistorický výskum na Slovensku 

LADISLAV KAČlC, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 

V čase, keď P. Celestín Lepáček publikoval svoje prvé texty k hudobným dejinám 
františkánov u nás, hudobnohistorický výskum na Slovensku bol ešte doslova „v plien
kach". Práve v tom čase zásluhou prof. Dobroslava Orla, prvého ordinára hudobnej vedy 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, totiž ešte len vzniklo prvé slovenské 
profesionálne muzikologické pracovisko.' 

32 „V dejinách národného života Slovákov títo priekopníci slovenského povedomia zasluhujú veľké uzna
nie. Veď oni pripravili cestu Bernolákovcom, Bernolákovci Štúrovcom, títo ( ... )až po Hlinku a za naše 
splnenie vrcholných požiadavok národných, samostatnosti" (LEPÁČEK, C.: Počiatky slovenského ná
rodného prebudenia prednesené na ľudovýchovných kurzoch v Malackách dlla 1. marca 1940. In: Archív 
literatúry a umenia SNK, sign.: 155 V 20, s. 14). 

33 LEPÁČEK, C. A.: Benčičov preklad Pázmányovho Hodegusa. Martin, 1944, s. 20 (pozri tiež LEPÁČEK, 
C. A.: Franti§kánsky prínos do slovenskej kultúry. Výber z diela. Bratislava, 2005, s. l 64). 

1 Pozri bližšie publikáciu Slovenská hudobná veda (1921 - 2001), minu/os( súčasnost; perspektívy. 
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Zborník k 80. výročiu Katedry hudobnej vedy FF UK. Bratislava: Katedra hudobnej vedy FFUK, 2001, 
najmä príspevok CHALUPKA, Ľ.: 80 rokov Katedry hudobnej vedy na FFUK, s. 9 - 31. 
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