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ŠVORC, Peter. Štrbské vizitácie a ich aktéri : Od Tolerančného patentu po prvú 
svetovú vojnu. Prešov : UNIVERSUM, 2016, 242 s. ISBN 978-80-89016-95-9.
Kniha Petra Švorca je nielen analytickým pohľadom do dejín štrbského evanjelického zboru od 
konca 18. storočia (prijatie Tolerančného patentu) do začiatku prvej svetovej vojny (aj s presahom 
do rozpadu Rakúsko-Uhorska v roku 1918), ale aj Štrby, jednej z najväčších hornoliptovských 
dedín, a súčasne aj pohľadom do dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Uhorsku s hlavným akcentom na 
slovenských evanjelikov. Cez osobnosti štrbských evanjelických farárov a ich osudy približuje dopad 
„veľkých dejín“ na malý podtatranský región, ale aj naopak, ukazuje, ako do „veľkých dejín“ zasiahli 
jednotlivci, ktorí žili a pôsobili v Štrbe (slovenský barokový náboženský spisovateľ a filozof Jozef 
Fornet, štúrovec Ján Droppa, Cyril Bodický či Cyril Harman), alebo zo Štrby pochádzali (lekár Ľudovít 
Markušovský – organizátor uhorského zdravotníctva, Cyril Droppa – evanjelický farár, ktorý zakladal 
prvé slovenské evanjelické zbory a. v. v USA, dôstojník Ladislav Bodický, legionár i jeden z veliteľov 
počas SNP, Miloš Janoška – učiteľ i autor prvého slovenského sprievodcu po Vysokých Tatrách 
a mnohí iní).
Autor v knihe presvedčivo ukázal vzťahy dvoch konfesionálnych spoločenstiev – evanjelikov a rím-
skokatolíkov v prostredí, v ktorom síce celospoločensky, resp. celoštátne dominovala rímskokatolíc-
ka cirkev, ale lokálne (v Štrbe) evanjelici. Okrem toho sú tu zachytené sociálne pomery v uvedenom 

období naprieč celého spektra dedinského kolektívu – roľníctva i nepočetnej inteligencie (farár a učiteľ), i vzťah poddanského a neskôr 
slobodného roľníctva so svojimi zemepánmi cez prizmu ich rovnakej konfesionality.
Kniha je vybavená desiatkami dobových dokumentov (vo farebnej tlači), dobových fotografií, ale aj vzácnych portrétov (olejomalieb) 
štrbských farárov a ich manželiek od konca 18. storočia.

Koniec obdobia chaosu •Hákový kríž v Svätej zemi • Vražda 

nenávideného zradcu • Zázrak z Walesu • Tajomstvá herbárov

NIŽŇANSKÝ, Eduard a kol. Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej 
vojny na Slovensku. Banská Bystrica : Múzeum SNP, ATID, 2016, 143 s. ISBN 978-80-
89514-41-0. 

Kniha porovnávaním narácii a vizualizácii sa snaží ukázať na problém „nepriateľa“ vo 
vyhrotenej situácii II. svetovej vojny. Problém hľadania vlastnej identity, či už v jej 
národnej, konfesionálnej, sociálnej a prípadne aj v inej roviny, môžeme chápať ako celkom 
legitímny proces. Je však problematické, ak sa v určitom momente tento proces postupne 
zmení v štátom určenú direktívnu schému „My – Oni“. Tento prípad sa týka aj situácie počas  
II. svetovej vojny.  Predstavitelia štátostrany: Hlinkovej slovenskej ľudovej stany (HSĽS) na 
Slovensku vtedy vykonštruovali jasný obraz „nepriateľa“ v jeho najrozličnejších podobách 
– „Žida, židoboľševika, komunistu, anglo-amerického plutokrata etc.“ Isteže, na druhej 
strane museli sformovať obraz priateľa  – nacistického Nemecka. 
Kniha obsahuje teoretický úvod autorskej dvojice Zlatica Nižňanská – Eduard Nižňanský 
kde autori využívajú koncepciu H. C. Kelmanna (autorizácia, rutinizácia, marginalizácia) 
ako metateóriu, ktorú sa snažia doplniť teoretickými konceptami E. Gellnera, M. Foucaulta  
a J. Lacana. 
Samotná kniha má 8 kapitol, ktoré sa venujú problematike vnútorného i zahraničnopolitického 
„nepriateľa“ Slovenska. Vojnová Slovenská republika stojaca po boku nacistického Nemecka 
nakoniec takto chápala celú antihitlerovskú koalíciu (USA, Veľkú Britániu i ZSSR) ako aj, čo 
je potom logické, československú emigráciu v Londýne i v Moskve. 
Slovenskí politici ostali verní nacistickému Nemecku až do horkého konca, keďže chápali, 
že len víťazstvo tohto štátu by im umožnilo ďalšiu existenciu. Antihitlerovská koalícia jasne 
definovala v svojom programe obnovenie Československa. 
V knihe je použité množstvo dobových plagátov, karikatúr, textov i obrázkov z plagátových 
Ľudových novín vydávaných Úradom propagandy. 
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Kultúrne dedičstvo

Klementínum
Roku 1556 za vlády Ferdinanda I., v rámci rekatolizácie, prichádzajú do Čiech jezuiti. Na strategicky významnom mieste, v blízkosti Karlovho 
mosta a dôležitej komunikácie, postupne postavili rozsiahly komplex budov – Klementínum. Tvorili ho učebne, knižnica, tlačiareň, priestory 
na ubytovanie, hospodárske budovy, kostol sv. Salvátora a sv. Klimenta, Vlašská kaplnka Nanebevzatia Panny Márie, Zrkadlová kaplnka atď. 
Roku 1620 boli jezuiti poverení správou Karlovej univerzity a do Klementína bola premiestnená aj knižnica Karlových kolejí. V roku 1720 bolo 
v Klementíne založené významné astronomické observatórium, neskôr tu bolo otvorené múzeum matematiky a od roku 1752 sa začali usku-
točňovať hydrometeorologické merania a pozorovania. Roku 1773 bol zrušený jezuitský rád a priestory začal využívať Arcibiskupský seminár. 

Základom knižnice nazývanej Bibliotheca maior alebo Stará knižnica klementínska sa stali fondy zo zrušeného hornolužického kláštora 
v Ojvíně, ktoré jezuitom daroval roku 1556 Ferdinand I. Roku 1622 bola do Klementína presťahovaná knižnica Karlovej univerzity – Stará 
karolínska knižnica, tzv. Bibliotheca minor. Roku 1638 bola založená Nová karolínska knižnica, ktorá slúžila potrebám právnickej a lekárskej  
fakulty. Po zrušení jezuitského rádu  sa cisárovná Mária Terézia dohodla s grófom Josefom Kinským na spojení Novej karolínskej knižnice 
s bývalými jezuitskými fondmi a starými „kolejními“ knižnicami Klementína. 

Dekrétom zo 6. 2. 1777 tak vznikla a koncom októbra uvedeného roku bola oficiálne otvorená Verejná c. k. univerzitná knižnica, ktorá 
podliehala štátu. Stala sa prvou verejnou vedeckou knižnicou v českých historických krajinách a zároveň jednou z najstarších knižníc tohto 
typu v Európe i na svete. Knižnica ako štátna inštitúcia bola riadená z Viedne ako hlavného mesta habsburskej monarchie. Jej knižničný fond 
pri jej ustanovení obsahoval okolo 50 000 zväzkov. Karol Rafael Ungar, prvý riaditeľ knižnice, organizoval knižné zvozy zo zrušených „jezu-
itských kolejí“ a ich knihovnícke spracovanie. Taktiež dosiahol, že pražskí tlačiari museli povinne odovzdávať knižnici „povinné výtlačky“. 
Toto nariadenie sa postupne rozšírilo na celé územie Čiech.

Aj v novodobej histórii prešla knižnica viacerými zmenami. Od roku 1935 niesla názov Národná a univerzitná knižnica. Roku 1939 bola 
premenovaná na Zemskú a univerzitnú knižnicu. Roku 1958 boli zlúčené viaceré veľké pražské knižnice a vznikol názov Štátna knižnica 
ČSR, ktorý existoval až do roku 1990. Dnes je Klementínum sídlom Národnej knižnice Českej republiky. Najstaršími dokumentmi, ktoré sa 
v knižnici nachádzajú, sú grécke papyrusy z 1. stor. n. l. Najdlhším dokumentom je rotulus zo 14. storočia, ktorý meria viac ako desať metrov. 
Najťažšou knihou je Lobkovický graduál, ktorý váži vyše 70 kilogramov. Výnimočným unikátom je Kodex vyšehradský – najcennejší dokument 
klementinskej zbierky. Jeho hodnota sa odhaduje na miliardu korún. 

Súbor historickej a novodobej literatúry obsahuje vyše 6 miliónov dokumentov s ročným prírastkom 70 000 titulov. Knižnica sa tak radí 
medzi najvýznamnejšie európske i svetové knižnice.

Pri koncipovaní príspevku bol použitý text uverejnený na http://opac.nm.cz/authorities/31903?locale=cs [26.6.2017]

Miroslav Fabricius

Baroková knižničná sála Národnej knižnice ČR
http://www.topvip.cz/wp-content/uploads/2012/04/Barokni_knihovni_sal_NKCR_foto_E.Hodikova_NKCR_.jpg
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Sedím vo vlaku na trati Praha – Bratislava. Ko-
lesá vydávajú monotónny zvuk a nevdojak mi 
vsugerujú text skupiny Greenhorns: „Mně stačí, 
když slyším, jak ty pražce drncaj, djůdá, djůdá, 
djůdá, djůdá ....“ Ideálny čas na premýšľanie. 

Blíži sa okrúhle výročie. Na budúci rok si pri-
pomenieme sto rokov od vzniku Československa. 
Určite sa stretneme so záľahou článkov: oslav-
ných – vyzdvihujúcich starostlivosť staršieho 
brata o slovenský národ i negatívne ladených – 
označujúcich Slovensko za kolóniu bohatšieho 
suseda. Vynechávam  pritom súboje  „slabomy-
seľnejšej“ časti našich spoluobčanov  na jednej 
i druhej strane označujúcich tých druhých za 
„dráteníkov“, resp. modernejšie „čobolov“, resp. 
„neznabohov“, „kolotočiarov“, „švédov“, „pepí-
kov“ či jednoducho „Čechúňov“. Dúfajme, že naj-
viac bude tých, ktorí sa racionálne, bez sĺz či krvi 
v očiach, zamyslia nad príčinami vzniku republi-
ky, kladmi i zápormi spolužitia Slovákov, Čechov 
i národnostných menšín v tomto štátnom celku, 
ako aj príčinami rozpadu spoločného štátu.

Predchádzajúce dni som strávil v Národnom 
archíve Českej republiky. Príjemné prostredie, 
ochotní kolegovia archivári. Rovnako ako na 
Slovensku. Je tu však jeden podstatný rozdiel. 
Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné 
reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií je 
v Českej republike bezplatné, zatiaľ čo v Národ-
nom archíve SR musí zaplatiť 13,27 EUR za každý 
aj začatý deň, čo pri mesačnom výskume pred-
stavuje okolo 300 EUR.  Dá sa teda so zrejmou 
nadsádzkou konštatovať, že slovenskí bádatelia 
počas pobytu v Českej republike ruinujú rozpočet 
Českej republiky a zároveň v rámci domáceho vý-
skumu dotujú rozpočet SR. 

Pritom sa historikom pomerne často vytýka, 
že žijú z daní svojich spoluobčanov. V podstate to 
tak je. Rovnako je však na tom prezident, predse-
da vlády, ministri, poslanci a všetci zamestnanci 
štátneho  i verejného sektora. Niektoré z týchto 
kategórií, a nemyslím tým bežných zamestnan-
cov, však nebývajú postihované nezmyselnými 
nariadeniami, ale skôr využívajú rôzne výhody, 
nehovoriac o ich podstatne odlišných príjmoch.

Osobitnou kapitolou je porovnanie Kle-
mentína – Národnej knižnice Českej republiky 
s bratislavskou univerzitnou knižnicou. A opäť 
tu nejde o pracovníkov oboch inštitúcií. V Kle-
mentíne však aj za prebiehajúcej rozsiahlej re-
konštrukcie sú nepomerne ďalej v digitalizácii 
fondov, majú dlhšie otváracie hodiny a zásadne 
odlišné zázemie knižnice. Je rozdiel či si dáte 
kávu z automatu lebo inú možnosť nemáte, ako 
je to bežné v Bratislave, alebo v bistre ako je to 
v prípade Klementína. Je rozdiel či sa stravuje-
te priamo v priestoroch knižnice, kde si môžete 
vybrať z troch denných menu a širokého sor-
timentu  tovaru charakteristického pre takýto 
typ zariadenia, za primerané ceny alebo, ako 
je to v univerzitnej knižnici, musíte opustiť jej 
priestory  a najesť sa v okolitých reštauráciách, 
resp. nejete vôbec.

Pomaly sa blížime k Bratislave. Je zaujímavé 
čo dokážu také železničné podvaly. Ešte prežiť 
opakujúci sa šok z prostredia bratislavskej stani-
ce. No, aj tak som rád, že som doma.

Miroslav Fabricius
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Prvá strana obálky: 
Prezident USA Jimmy Carter, prvá dáma Rosalynn Carterová, egyptský 
prezident Anwar Sadat, pani Beginová a izraelský premiér Menachem 
Begin v Modrom salóniku Bieleho domu (september 1978)
Zdroj: Profimedia


