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Zámer organizátorov workshopu vnímam ako vytvorenie platformy-pre vzájomné, 
interdisciplinárne sprostredkovanie prístupov a metodológie výskumníkov rôznych his
torických disciplín zoči-voči istému druhu prämeňä, v tomto prípade traktátu.

Jeden z textov predložených do diskusie -  predhovor Daniela Sinapiak Neo-Forum 
Latino-Slavoniciim — považujem za vhodnú bázu pre objasnenie javu, ktorý zvyknem 
nazývať „metodologický mýtus“ disciplíny dejiny knižnej kultúry

Vo výskume dejín knižnej kultúry sa traduje (a vo výuke odovzdáva) féza o predho
vore ako o jednom z najdôležitejších pramenných opôr pre poznanie dejín knihy a’jej 
spoločenskej funkcie vo vydavateľsko-nakladateľských, autorských a Čitateľských šúvis^ 
lostiach. Podľa tejto tézy autor či zostavovateľ (prípadne prekladateľ, vydavateľ, tlačiar 
a pod.) v predhovore osvetľuje motívy a okolnosti vzniku diela, intelektuálnu zodpoved
nosť za text, jeho preklad alebo opravy a ďalšie súvisiace javy. Poskytuje teda informá
cie, ktoré sú vhodnou bázou pre bibliografický výskum a dopĺňanie našich poznatkov 
o spoločenskej funkcii knihy v minulých storočiach.

Na margo dejín knižnej kultúry ako interdisciplinárnej vedy je potrebné uviesť, že< 
historickú knihu (tlačenú alebo rukopisnú) považuje za objekt a zároveň za prameň vý
skumu. Táto skutočnosť prináša isté úskalia pre disciplínu samotnú, jej metodológiu a od
ráža sa aj vo výsledkoch výskumu. Vzniká tak komplex otázok, ktoré však nie sú pre toto 
pojednáme meritórne. . .

Traktát Daniela Sinapia je vhodným príkladom pre relativizáciu tézy o možnosti 
exploatovať predhovory na objasnenie vydavateľsko-nakladateľského pozadia diela, vy
davateľskej motivácie, jeho čitateľského určenia a zámeru. Možno ju s istými obmedze
niami aplikovať aj na dedilcácie a dedikačné texty (tzv. epištola dedikatoria), ktoré v tomto 
období často splývajú s predhovorom alebo úvodom do problematiky. Neo-foruni venuje 
Sinapius Jánovi Radvanskému a ďalším šľachtickým rodom, avšak vnútorné súvislosti 
tohto aktu neosvetľuje. Bol Radvanský (prípadne ďalší uvedení šľachtici) priáznivec, 
donor či dokonca iniciátor vydania? Na túto otázku môže (ale nemusí) dať odpoveď vý- 
skum'v iných prameňoch. Moja úvaha sa uberá týmto smerom, pretože spojenie dédiká- 
tor -  dedikant nie je spravidla dielom náhody, ale veľmi často odrazom duchovnej spriaz
nenosti alebo finančnej závislosti (teda tzv. mecenátu). Autor-dédikátor v období baroka 
takto neraz upozorňuje na svoje zázemie, ochrancov. Sinapius v čase vydania diela pôso
bil v Poľsku. Naše doterajšie znalosti o jeho živote umožňujú vytvárať isté konštrukcie 
o jeho spojení s rodom Radvanských. Týmto svoje konštatovania o trojuholníku Radvan
ský -  Sinapius -  Neo-Forum ukončujem, pretože ďalšie pátranie by išlo za rámec tejto 
diskusie a svoju pozornosť obraciam na samotný predhovor, teda text dedikácie.

„vydávam na verejné svetlo a obetujem vášmu menu a úžitku, vedený vďačnou od
danosťou (...) etc.“ píše Sinapius v úvode a neprekračuje tak tradičný rámec verbálnych 
schém, ktoré sa v úvodných častiach kníh objavujú. Ako dôvod vydania uvádza zušľach
ťovanie jazyka, pretože to robia aj iné národy a dokumentuje to príkladmi. Rozvíja kom-

468 Slovenská literatúra, 5J, 2008, č. 6



plexný historický traktát ako svoju interpretáciu dejín národa. Okrem iného poukazuje na 
skutočnosť, že kultivovanie jazyka, formovanie gramatiky a s tým súvisiace rozvíjanie 
ďalších vied, napríklad historiografie, sa do tých čias Slovanom nepodarilo uskutočniť 
a kladie si otázku prečo. Ako jeden z možných dôvodov uvádza absenciu kníhtlačiarstva 
a vracia sa k starovekým dejinám, aby poukázal na to, ako boli mnohé vzácne písomné 
pamiatky zničené vojnami a požiarmi. Tvrdí tiež, že zakladaniu kníhtlačiarní bráni turec
ký panovník. Údajne sa Turci a poddaní Turkov neodvažujú zakladať ani medirytectvá. 
Zmieňuje sa aj o kvalite rukopisných kníh.

V traktáte zaujme infonnácia, ktorú by sme mohli označiť ako „bibliografickú“. Si- 
napius tvrdí, že v roku 1642 v Levoči dal Jakub Jakobeus vytlačiť knihu Živý náčrt slo
venského národa. Podľa retrospektívnej bibliografie1 takéto dielo naozaj vzniklo — ide 
o dielo Viva gentis Slavonicae delineatio — a bolo vydané v Levoči.

Z predhovoru sa však nedozvedáme, ako vzniklo dielo Neo-forum, kto bol jeho na
kladateľom, resp. tlačiarom. Na titulnom liste absentuje miesto vydania a meno tlačiara, 
čo je v tomto období relatívne častý jav a práve preto sa záujem bádateľa upiera k úvod-' 
ným častiam diela, ako k zdroju indícií. Sinapiov predhovor však možno považovať za 
prezentáciu autorovho vzťahu k dejinám vlastného národa, vtedajšieho historického ve
domia a dobovej interpretácie historických faktov. Informácie týkajúce sa vydavateľskej 
motivácie a vydavateľského pozadia diela sa v predhovore neobjavujú ani v náznakoch- 
Analýza mnohých iných predhovorov ukazuje, že túto skutočnosť možno zovšeobecniť 
ako opravu v úvode spomenutej metodologickej tézy. * . í

Vytlačenie diela, z ktorého sú dnes známe len dva zachované exempláre, umiestňujú 
bibliografie do poľského Leszna. Práve tu totiž Sinapius v čase vydania pôsobil a aj iné' 
diela vydal práve tu. Na potvrdenie tohto konštatovania bude však potrebné urobiť typo
grafickú analýzu zachovaného exemplára s inými produktami tlačiarne M. Bucelca v Leszne, 
prípadne pátrať po iných prameňoch.

Aj toto poznanie možno zovšeobecniť a na záver uviesť, že predhovor nemožno 
považovať za kľúčový prameň pre poznanie dejín knihy. Je spravidla využiteľný len 
v kontexte s inými prameňmi. Vzniká tak, v lepšom prípade, báza pre rekonštrukciu vy- 
davateľsko-nakladateľského pozadia diela. V horšom prípade nás však biele miesta a ne- 
podložiteľné konštrukcie nútia akceptovať skutočnosť, že aj napriek našej snahe zostáva
jú mnohé stránky dejín knižnej kultúry neodkryté.

1 ČAPLOVIČ, Ján: Bibliografia tlačí vydaných na Slovensku do roku 1700. Diel I. Martin : Matica sloven: 
ská, 1972, s. 326, č. 881.
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