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ÚSILIE ADAMA FRANTIŠKA KOLLÁRA O ORGANIZÁCIU VEDECKÉHO 
ŽIVOTA V UHORSKU V 18. STOROČÍ A DANIEL TRSTIANSKY

JÁN T I B E N S K Ý

TIBENSKÝ, J.: Adan František Kollár’s effort for the organisation of scientific life in 
Hungary in the 18th century and Daniel Trstiansky. Historický časopis, 42, 3, 1994, pp. 
446-454, Bratislava.
A. F. Kollár belonge - with M. Bel - to the outstanding pioneers who wanted to establish a 
rich scientific life in Hungary in the 18th century. One of the basic principles of the scien
tific society required the members to be only Hungarians, regardless of their religion or 
nationality. It should have included the members who would have investigated the natural, 
geographical and topographical situation in Hungary, studied the coins, notices, documents, 
manuscripts, as well as other significant sources. The Suggested academy situated in Brati
slava should have had 4 classes or sections - a philosophical, which would have included 
also sciences and mechanics, historical-legal, economic and general cultural section. But 
the State Council refused the proposal.
History. Hungary. The effort for the organisation of scientific life in Hungary.

A. F. Kollár patrí po M. Belovi medzi popredných priekopníkov snáh o vytvorenie 
širšej organizačnej báze vedeckého života v Uhorsku, hoci návrh ani jedného z nich 
sa nerealizoval. Matej Bel r. 1735 vypracoval návrh so štatútom na založenie celo- 
uhorskej učenej spoločnosti so sídlom v Bratislave (De litteraria societate Posonio 
instituenda), ktorý sa cez tajomníka miestodržiteľa v Uhorsku Heinricha G. Germethe- 
na, pôvodom z Čiech, dostal až k cisárovi Karolovi VI. Bol to náročný projekt typu 
súčasných európskych akadémií s tromi vedeckými triedami, s členskou základnou a s 
vedeckým časopisom Observationes posonienses (Bratislavské pozorovania). Jeho 
realizovanie, ako sa M. Bel o desať rokov neskôr vyjadril, zmarili jezuiti.1 Projekt A.

1 Štúdia má zvláštny osud. Vznikla pred jedenástimi rokmi v súvislosti s 200-ročným jubileom smrti A. F. 
Kollára. K tomuto jubileu vyšla moja monografia Slovenský Sokrates. Život a dielo Adama Františka Kollára 
(Tatran 1983). Kedze som chcel, aby vydavatelstvo prácu vydalo, musel som ju skrátiť o viac než 100 strán. 
Riešil som to tak, že som vypustil en bloc dve celé kapitoly. Keď Matica slovenská spolu so Slovenskou aka
démiou vied 23.-24. 6. 1983 zorganizovali v Terchovej konferenciu o A. F. Kollárovi, predniesol som na nej 
skrátené výťahy z vypustených kapitol, ktoré som neskôr v plnom rozsahu s doplneným poznámkovým apa
rátom pod názvom Adam František Kollár ako osvietenský myslitel’ a Dialektika vzťahov medzi slovenským 
národným povedomím, Slovanstvom a uhorským vlastenectvom A. F. Kollára, dal do Literámomúzejného 
letopisu Matice slovenskej, 19, ktorý vyšiel r. 1985. Ale vtedy som poslal do tohto zborníka ako novovypra- 
covanú štúdiu tento príspevok. Keďže v Literámomúzejnom letopise č. 19 vyšli príspevky z dvoch akcii - 
okrem konferencie o A. F. Kollárovi aj príspevky z literárnej muzeológie, redakcia môj príspevok vypustila. 
Tak teraz po 11 rokoch vychádza v nezmenej podobe. Preto nie sú v ňom zahrnuté odvolávky na nové práce 
o vzťahu A. F. Kollár - D. Trstiansky, ktoré vznikli až neskôr, najmä štúdia L. Szelestei N., Magyarországi tu- 
dós társaság Bécsben (Tersztianszky Dániel) v zborníku A magyarországi értelmiség a 17.-18. százádban 
'•(Szeged 1984), ktorá moje výsledky nielen potvrdzuje, ale aj dopĺňa. Ďalej pozri: Epistolarum M. Belii 
familiarum collectio. Raday P. levéltár. K. O. 15. Budapest. Lib. II. Decas 9. List M. Bela J. Petrášovi z no
vembra 1746. Podrobnejšie informácie o štruktúre plánovanej učenej spoločnosti, ktorú M. Bel chcel založiť 
r. 1735 v Bratislave, sú tiež v tejto zbierke listov z r. 1736 D. Perlicimu a J. A. Raymannovi. O Spoločnosti
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