
FRANTIŠEK BOKES

K OTÁZKAM BIBLIOGRAFIE SLOVENSKEJ HISTÓRIE

Podnetný článok Jozefa Kuzmíka, pracovníka Matice slovenskej, uve
rejnený v 4. čísle I. ročníka Historického časopisu SAV, o problematike slo
venskej historickej bibliografie a podávajúci súčasne celkove ucelený a do 
istej miery aj hodnotiaci prehľad bibliografickej literatúry slovenskej a za
hraničnej, práve včas upozornil na aktuálnu a v posledných rokoch značne 
zanedbávanú oblasť historickej práce, bez ktorej si nemožno dosť dobre 
predstaviť rozvoj slovenského dejepisectva. No nielen záujem slovenskej 
historiografie nás núti zamyslieť sa nad problémami vyplývajúcimi z do
terajšieho stavu a rozvoja slovenskej bibliografie a najmä slovenskej histo
rickej bibliografie, ale aj radostná skutočnosť, že zákonom Slovenskej ná
rodnej rady nedávno pretvorená Matica slovenská ako národná knižnica 
má okrem iných úloh plniť aj úlohu knihovedného ústavu, spracúvajúceho 
a publikujúceho bibliografické práce a koordinujúce práce, pokiaľ sa tieto 
majú alebo budú uskutočňovať na iných ako na jej pracoviskách. Zákon 
Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej výslovne označuje, ktoré bib
liografické práce má uskutočňovať Matica slovenská vo svojom knihoved- 
nom oddelení. Ide predovšetkým o zostavovanie národnej bibliografie, pod 
ktorou rozumieme najmä všeobecné bibliografické práce, zhrňujúce jednak 
bibliografický súpis všetkej doteraz prístupnej a postupne sústreďovanej, 
zhromažďovanej a sprístupňovanej knižnej i časopiseckej tvorby slovenskej 
a Slovenska sa týkajúcej, a tým nadväzovať na pozoruhodné dielo Ľ. V. 
Riznera, ako aj na práce, ktoré sa doteraz pokúšali toto dielo doplniť, spres
niť jeho údaje a korigovať rôzne chyby a nedostatky, jednak potom o biblio
grafie, ktoré budú sprístupňovať v ucelenej forme súčasnú knižnú tvorbu 
spolu s časopiseckou, aby tak pripravili podklad pre spracovanie ďalších 
špeciálnych, odborných bibliografií.

Ak Riznerova Bibliografia slovenského písomníctva, zachycujúca kniž
nú a časopiseckú tvorbu Slovenska a Slovenska sa týkajúcu, na svoju dobu 
v rámci možností, ktoré poskytovalo pracovné prostredie a prostriedky ich 
neúnavnému a pilnému autorovi, za obdobie od najstaršej minulosti knižnej 
tvorby u nás až do roku 1900 pokiaľ možno úplne a stala sa po svojom uve
rejnení nepostrádateľnou pomôckou vedeckých pracovníkov všetkých ved
ných odborov, nemáme už podobnej obsažnej a vyčerpávajúcej bibliografic
kej publikácie o knižnej a časopiseckej tvorbe uverejnenej od roku 1900, 
takže vedeckí a kultúrni pracovníci musia pri zhromažďovaní literárneho 
materiálu pre svoju vedeckú a osvetovú činnosť vykonávať vždy znovu
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a znovu namáhavú heuristickú prácu, aby zistili, čo bolo v tom-ktorom od
bore do dnešného dňa publikované. Niektoré dielové bibliografické práce, 
ktoré medzitým vyšli, len čiastočne odstraňujú veľmi citeľný nedostatok 
všeobecnej celkovej bibliografie slovenského písomníctva a tým viac upo
zorňujú na naliehavosť a neodkladnost zostavenia všeobecnej bibliografie 
slovenského písomníctva. Možnosti pre takúto prácu v prítomnom čase sú 
veľmi výhodné, keďže po roku 1945 odkryté bohaté knižné fondy poskytujú 
nielen nevyhnutný podklad pre revíziu stavu knižnej produkcie od najstar
ších čias až po našu prítomnosť, ale súčasne aj sprístupňujú doteraz málo 
alebo vôbec neznámu knižnú produkciu, ktorej bibliografickým spracova
ním sa predstaví minulosť slovenskej knižnej a časopiseckej tvorby značne 
rozvinutejšia a plnšia.

Skutočnosť, že slovenská minulosť tvorí od XI. s tor. až po 1918 uce- 
listvujúcu, i keď zväčša národne osobitnú súčiastku minulosti mnohonárod
ného Uhorska a naviac je ešte spojená s minulosťou susedných národov, 
najmä poľského a českého, bude nevyhnutné sledovať všetko, čo sa v mi
nulosti vytvorilo knižne a časopisecky nielen v Uhorsku, ale i v českých! 
krajinách, v Poľsku a inde. Pred uhorská minulosť slovenského národa a ním 
obývaného územia núti tiež všímať si literárnu produkciu na širšom priesto
re, najmä stredoeurópskom.

O výslovne historickú bibliografiu sa pokúsil v rokoch 1939—1945 men
ší kolektív mladších historikov, ktorí pripravili súpis bibliografického ma
teriálu slovenskej histórie jednak za roky 1939—1941, jednak potom za 
roky 1942—1944. Obidva bibliografické príspevky mali prirodzene značné 
nedostatky, najmä neboli vyčerpávajúce a vôbec si nevšímali robotnícke 
hnutie, hnutie odporu a ilegálny boj slovenských pracujúcich proti okupan
tom a fašistickým vládcom a ich režimu, ani Slovenské národné povstanie 
ako vyvrcholenie tohto boja. Boli zamerané na potreby slovenského buržo
ázneho dejepisectva a v súhlase s nimi. Jednako budú nepostrádateľnou 
pomôckou pre historických pracovníkov zaoberajúcich sa slovenskými de
jinami. Neskorší pokus pokračovať v Bibliografii slovenskej histórie sa ne
stretol s pochopením hlavne preto, že kádre mladých historických pracovní
kov, ktorí mali excerpovat lístkovým systémom bibliografický materiál, 
neboli pre takúto činnosť dostatočne pripravení. Neuspokojivo vyznela aj 
Bibliografie české historie za roky 1937—41 v spracovaní dr. Jonášovej- 
Hájkovej, keďže slovenské heslá i v jej publikácii sú nepostačujúce a ne
úplné, hoci mala k dispozícii tak spomínanú Bibliografiu slovenskej histórie 
za roky 1939—41, ako aj spoluprácu dr. Lehotskej. V poslednom čase boli 
pokusy spracovať bibliografiu slovenského národného povstania, no i táto 
práca nie je celkom vyhovujúca a trpí hlavne na neúplnosť.

Stav prác v slovenskej historickej bibliografii je teda neuspokojivý 
a keďže je nevyhnutné v záujme slovenskej historiografie prikročiť k zo
staveniu bibliografie slovenskej histórie čím prv, treba si uvedomiť nie
koľko skutočností organizačných, ako aj týkajúcich sa priamo vlastnej 
bibliografickej práce a jej náplne. Keďže niet pochýb o tom, že nepostráda
teľnou pomôckou pre historickú prácu na Slovensku je dôkladne spracovaná 
bibliografia slovenskej histórie, ktorá by v prehľadnej forme zhromaždila 
všetku literatúru so vzťahom k dejinám Slovenska a Slovákov od najstarších 
čias až po prítomnosť, bude sa musieť naša pozornosť sústrediť predovšet-
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kým na zostavenie tejto bibliografie. Bude to vyžadovať uskutočnenie istých 
organizačných a metodologických opatrení, predovšetkým v tom smere, kto 
túto prácu uskutoční a s akou obsahovou náplňou. Ak tzv. všeobecná biblio
grafia, sústreďujúca všetku knižnú tvorbu od najstarších čias až po súčas
nosť, bude výsostnou a hlavnou úlohou Matice slovenskej a jej kolektívu 
knihoivedných a bibliografických pracovníkov, pripraviť odbornú bibliogra
fiu slovenskej histórie bude nepochybne záležitosťou historických pracov
níkov s knihiovedným a archívnym zameraním, sústredených v Bratislave 
ako stredisku vedeckého života na Slovensku. Je isté, že takúto dôležitú 
prácu nemôže uskutočniť uspokojivo jednotlivec, ako to bolo ešte donedáv
na, ale len kolektív pod vedením historického pracovníka zasväteného do 
problematiky historickej bibliografie, ktorý môže usmerňovať prácu nielen 
podľa základných zreteľov výberových a hodnotiacich v spolupráci s užším 
kruhom ďalších odborných spolupracovníkov historikov, ale má i bedliť nad 
priebehom excerpčných prác, nad triedením získaného materiálu, ako aj 
nad vlastnou redakčnou prácou, nevyhnutnou pre konečné usporiadame 
a publikovanie zosbieraného excerpovaného bibliografického materiálu. 
Pravda, bibliografia slovenskej histórie, obsahujúca ucelený literárny ma
teriál k slovenským dejinám, bude musieť byť výslovne výberová a obsa
hovať skutočne len to, čo je i z hľadiska marxistickej historiografie mate
riálové alebo ideove dôležité, nevyhnutné a potrebné a čo práve preto bude 
pomáhať našim marxistickým historikom riešiť problémy našej historiogra
fie v danej etape našej cesty k socializmu. Prirodzene, bude to znamenať 
eliminovanie takého bibliografického materiálu z tejto bibliografie, ktorý 
nebude poskytovať nič podstatnejšieho pre poznávanie dejín Slovákov 
a Slovenska z hľadiska marxistickej historiografie. Náležitý zreteľ sa bude 
musieť preto klásť pri výbere materiálu práve na tie heslá, ktoré nám po
môžu najmä objasniť rozvoj materiálnej základne, výrobných vzťahov a po
merov, rozvoj výrobných prostriedkov v tej-ktorej dejinnej etape a spo
ločenskej formácii, keďže práve na to sa v doterajších bibliografiách bral 
len nepatrný zreteľ. Okrem toho jednou z hlavných úloh tejto bibliografie 
by malo byť zhromažďovanie materiálu k dejinám národnostnej otázky, 
ktorá tvorí najmä v XIX. a v prvej polovici XX. stor. podstatnú problema
tiku národných dejín Slovákov. Bibliografia slovenskej histórie mala by byť 
výslovne výberová, tým aj hodnotiaca, okrem toho prirodzene i stranícka 
a ideologicky zameraná v naznačenom smere. Jej uskutočnenie by záviselo 
predovšetkým od úzkej spolupráce Historického ústavu Slovenskej aka
démie vied, Katedry histórie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity 
a Katedry histórie na Vysokej škole pedagogickej, od Ústavu dejín KSS, ako 
aj bibliografického oddelenia Matice slovenskej, jej pracovníkov historicky 
vzdelaných, pričom katedry dejín na spomenutých dvoch vysokých školách 
spolu s Katedrou knihovedy a novinárstva na Filozofickej fakulte Slovenskej 
univerzity by poskytli vhodných excerptorov na excerpovanie bibliografic
kých hesiel a údajov. Táto ich práca po predchádzajúcej metodologickej 
a technickej príprave by mohla viesť v pomerne krátkom čase k pozoruhod
ným výsledkom, najmä ak by sa bibliografia slovenskej histórie spracúvala 
len s použitím najnevyhnutnejších bibliografických údajov. Bibliografický
mi prácami by sa za niekoľko rokov vyškolili nevyhnutné kádre bibliogra
fických pracovníkov, ktorí by mohli potom trvalejšie pripútať svoju pozor-
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nosť k bibliografickej činnosti. Náročnejšie by boli excerpčné práce v tom 
prípade, keby sa rozhodlo, že bibliografia slovenských dejín bude okrem 
výberového hľadiska uplatňovať i hľadisko hodnotiace a súčasne používať 
tzv. anotácie so stručným a výstižným zachytením obsahu excerpovaného 
a bibliograficky spracovaného príspevku. Táto excerpčné práca vyžaduje 
už skúsenejších bibliografických pracovníkov s hlbším historickým vzde
laním, ktoré je nevyhnutné najmä pri vyhotovovaní výstižných a pritom 
stručných anotácií. Pravda, hodnotiace hľadisko by sa nemuselo vyjadriť 
v bibliografii len anotáciou, ale stačilo by použiť primerané, ale výrazné 
grafické odlíšenie hesiel. Pokiaľ ide o vnútorné ustrojenie bibliografie, bolo 
by treba vypracovať čo najúčelnejšiu jej štruktúru so zreteľom na správne 
členenie materiálu, na jeho prehľadnosť, rýchlu orientáciu. V tomto smere ř 
ťažko vopred určiť jednotlivosti. Výhody a nevýhody toho či oného systému, 
použitého pri vydaných bibliografiách, musia sa prediskutovať a potom vy-, 
pracovať smernice. To by malo byť úlohou užšej bibliografickej komisie, 
zostavenej zo zástupcov jednotlivých, vyššie spomenutých ustanovizní. 
Najpálčivejšou otázkou, ktorá sa bude musieť pritom riešiť, je presné roz-/ 
hraničenie obsahu bibliografie slovenskej histórie oproti ostatným vedným 
odborom z oblasti spoločenských vied, pravda, najmä medzi tými, ktoré viac- 
menej hlboko zabiehajú do oblasti histórie, ako je to v národopise, v lite
rárnej vede a v jazykovede, v hudobnej vede a pod., ale v menšej miere i vo 
vedách technických, biologických a prírodovedných, ktoré majú tiež zá
ujem na podrobných bibliografiách dejín tých vied, ktoré spadajú do ich 
rámca. Tu bude veľmi potrebné nielen vymedziť príslušné oblasti bibliogra
fické, ale i nevyhnutné koordinovať excerpčné práce, aby sa zbytočne ne
trieštili sily a nemrhali čas listovaním v tých istých časopisoch a knižných 
fondoch, i keď azda bibliograficky viac-menej už spracovaných. Koordinácia 
a potom uskutočnenie bibliografických prác v naznačenom smere bude klásť 
značné prekážky, ktoré však bude treba prekonať v záujme úspešného usku
točnenia odborných bibliografických diel, ale i v záujme celkových biblio
grafií. Jednotlivé univerzitné katedry, ale i vedecké ústavy mali by preto 
bibliografické práce zahrnúť do rámca svojej činnosti popri normálnej do- | 
kumentácii a príp. prihliadnuť i pri určovaní tém diplomových prác na témy 
z bibliografie jednotlivých vedných odborov. Veľmi vhodnými témami by » 
boli napr. vypracovanie bibliografií buď jednotlivých časopiseckých celkov 
(členených príp. na menšie celky), buď bibliografie prác význačných národ
ných dejateľov spolu s bibliografiou prác o ich živote a diele. Tieto dielové 
bibliografie sú nateraz v programe pracovného plánu len niektorých ústa
vov Slovenskej akadémie vied.

Osobitnou úlohou bibliografických prác je spracovanie súčasnej pro
dukcie za krátky časový úsek jedného, príp. niekoľkých rokov, pričom 
možno venovať pozornosť čo najširšiemu okruhu knižných a časopiseckých 
diel. Tieto bibliografie nemôžu uskutočniť výhradne bibliografické oddelenia 
Matice slovenskej, ktorá azda nedisponuje a ani v budúcnosti nebude dispo
novať toľkou potrebnou odbornou literatúrou, najmä časopiseckou, ako 
napr. Knižnica Slovenskej univerzity, Knižnica Slovenskej akadémie vied, 
Slovenskej vysokej školy technickej alebo knižnice jednotlivých fakúlt Slo- 
venskej univerzity. Tieto bibliografie by sa mohli uverejňovať v odborných 
časopisoch jednotlivých vedných odborov, vydávaných Slovenskou akadé-
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miou vied, pričom sa môže diskutovať o tom, čo by sa z týchto špeciálnych 
bibliografií použilo pre bibliografiu slovenskej histórie, alebo čo by sa po
užilo do celkovej bibliografie. V tomto smere sústavne pracuje Ústav slo
venského jazyka, ktorý v Jazykovednom časopise vydáva bibliografiu ja
zykovednej literatúry vždy za uplynulý rok.

Pokiaľ ide o problém špeciálnych bibliografií, napr. o bibliografie dejín 
robotníckeho hnutia, bude ho treba osobitne riešiť najskôr v tom zmysle, 
že túto bibliografiu by mal zostaviť Ústav dejín KSS, pričom by sa pri
hliadalo i na bibliografiu Slovenského národného povstania, ktoré si tiež 
zaslúži samostatné spracovanie a sústavné sledovanie. Je iste veľkým ne
dostatkom pri ináč dobre organizovanej činnosti a vybavení ÚD KSS, že 
doteraz si takmer nevšímal potreby zostavenia bibliografie robotníckeho 
hnutia, ako aj slovenského národného povstania, hoci napr. už jestvuje sú
pis socialistickej knižnej literatúry, pokiaľ sa nachádza v zbierkach Knižnice 
Slov. univerzity. Tento súpis koná iste bádateľom o robotníckom hnutí 
veľmi dobré služby.

Pri bibliografických prácach je ďalej nevyhnutné, aby sa jej organizá
tori usilovali nadviazať čo najužší kontakt s podobnými bibliografickými 
ustanovizňami a pracoviskami nielen u nás, ale i mimo našej republiky, aby 
vzájomnou výmenou skúseností, ale aj, pokiaľ to pomery a pracovné i iné 
možnosti dovoľujú, excerpčného materiálu prispeli k čo najúplnejšiemu 
obsahu bibliografických publikácií. Pokiaľ ide o bibliografiu slovenskej his
tórie, budú pre jej zostavovateľov iste veľmi užitočné doteraz vydané biblio
grafické práce, ako je výberová a súčasne hodnotiaca, no nie priamo ano- 
t&čne vybavená bibliografia D. Kosáryho, ktorá je veľmi dôležitou pomôckou 
pre akúkoľvek historiografickú prácu i u nás a pomáha pracovníkom histórie 
prekonávať počiatočné ťažkosti pri zhľadávaní vhodnej základnej i špeciálnej 
literatúry. Škoda len, že táto práca, v podstate ide vlastne o úvod do štúdia 
uhorských dejín, si všíma slovenskú historickú literatúru pomerne v malom 
rozsahu. Iná významná bibliografická práca z najnovších čias je Bibliogra
fia uhorských dejín za roky 1825—1867, široko koncipovaná, výberová a ob
sahujúca v členených zväzkoch veľké množstvo údajov najmä o časopisec
kej literatúre uhorskej. Kým Kosáryho Úvod do štúdia uhorských dejín je 
prácou predovšetkým individuálnou, ktorá vznikla ako výsledok dlhoročných 
bádateľských prác autorových, Bibliografia uhorských dejín za roky 1825— 
1867 je prácou pomerne širokého pracovného kolektívu, ako ináč ani nemôže 
byť, keď uvážime, že ide o bibliografický súpis, i keď nie anotovaný, obrov
ského množstva údajov, doteraz vôbec, najmä pokiaľ ide o časopisy, ne
spracovaných a neutriedených. I táto bibliografia, žiaľ, nevenuje primeranú, 
i zo slovenského hľadiska, pozornosť slovenským bibliografickým materiá- 
liám z príslušného obdobia, takže nám môže poslúžiť viac len ako vzor a prí
klad, nie ako pomôcka pri prácach z našich národných dejín. Bolo by však 
iste možné použiť jej excerpovaný, ale nepoužitý materiál pre našu podobne 
zameranú bibliografiu, keďže tento materiál obsahuje predovšetkým heslá 
týkajúce sa národnostnej knižnej a časopiseckej literatúry, ktorá sa na
chádza v peštianskych -knižniciach v oveľa úplnejšom počte ako u nás na 
Slovensku.

V Kuzmíkovom príspevku sa nadhadzuje otázka, či by sa malo prikročiť 
pri spracovaní celkovej bibliografie slovenskej histórie po vyriešení otázky,
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čo všetko má obsahovať, (čo je veľmi dôležitá otázka a jej primerané zod
povedanie je priamo závislé vedľa kádrových možností najmä od spracova
nia časopiseckej literatúry, pričom sme odkázaní, kedže ich nemáme v mno
hých prípadoch úplne, na spoluprácu zahraničných archívov) najprv k bib
liografickému spracovaniu časopisov a len potom k zostaveniu vlastnej 
bibliografie slovenskej histórie, alebo či sa má bibliografia slovenskej his
tórie zostaviť samostatne, bez ohľadu na dielové bibliografické práce. Od
poveď na túto otázku záleží predovšetkým od toho, či budeme môcť dispo
novať potrebnými a najmä vhodnými kádrami excerptorov, keďže organi
zovanie vlastných excerpčných prác je v tomto prípade až druhotnou otáz- ( ? 
kou, kým ich uskutočnenie prvoradou.

Pre najbližšiu budúcnosť otázka spracovania slovenskej historickej 
bibliografie sa javí tak, že bude najprv treba zvolať pracovnú konferenciu 
bibliografických pracovníkov na inštitučnom podklade, ktorí sa už zaoberali 
alebo sa zaoberajú bibliografickými prácami a získali už isté skúsenosti pri 
takýchto prácach. Pracovná konferencia by sa zaoberala na čo najširšom 
a najhlbšom podklade problematikou bibliografických prác, -najmä zosta
vením všeobecnej i špeciálnych bibliografií, zistila by možnosti zabezpečenia 
vhodných odborných kádrov pre bibliografické práce a ustálila by základné 
smernice pre formy a obsah, pracovný postup a rozdelenie pracovných úloh 
pri zostavovaní jednotlivých bibliografických podujatí. Pravda, bude treba 
riešiť aj niektoré sprievodné, druhotné problémy, napr. zisťovanie preudo- 
nymov, značiek a pod.

Napokon netreba pripomínať veľkú dôležitosť a význam bibliografic
kých prác, ale len si treba želať, aby miesto doterajšej nezdravej roztriešte
nosti, nevšímavosti a nesústavnosti sa konečne už začalo plánovité a účelne 
pracovať v bibliografii tak, aby naši vedeckí pracovníci dostali čím prv do 
rúk spoľahlivé bibliografické ipráce najmä o knižnej a časopiseckej tvorbe 
starších období, pričom pre úspech bibliografických podujatí nebude dô
ležitá ani tak otázka, ktorá inštitúcia ich bude uskutočňovať, ale predo
všetkým otázka zabezpečenia vhodných, tvorivých a spoľahlivých spolu
pracovníkov.

Pred slovenskými bibliografickými pracovníkmi a pracoviskami, ktoré 
podmieňujú a zabezpečujú ich plánovanú bibliografickú činnosť, stoja pre
dovšetkým dva hlavné pracovné problémy či úlohy: zostaviť čím prv veľkú 
národnú bibliografiu slovenského písomníctva a pracovať na viacerých d te
lových, špeciálnych bibliografických prácach.. Obidve tieto veľkorysé a ne
vyhnutné úlohy sú také, že sa vzájomne doplňujú. Preto neslobodno zbytoč
ne trieštiť sily a čím prv sa sústrediť v Matici slovenskej na práce, súvisiace 
so zostavením veľkej národnej bibliografie slovenského písomníctva a na 
menších pracoviskách venovať čo najväčšiu pozornosť dielovým, špeciál
nym, odborným bibliografiám, sledujúcim sústrediť literárny materiál tý
kajúci sa toho-ktorého vedného odboru. Splnenie takýchto úloh môže plodne 
ovplyvniť aj ďalšie naše úsilia pri prehodnocovaní našej národnej minulosti, 
pri spracovaní jej doteraz zanedbaných úsekov atď. Pravda, na túto prácu 
bude musieť potom nadväzovať aj ďalšia, nie menej dôležitá a významná, 
ako aj potrebná práca: uskutočniť súpis našich listinných, písaných pamia
tok, nachádzajúcich sa v našich archívoch, ktorých osud bude pravdepodob-
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ne v dohľadnom čase tiež uspokojivo rozriešený v rámci pripravovaného 
zákonného opatrenia na ochranu tzv. hnuteľných pamiatok našej minu
losti. Tak sa potom spoja v spoločnú prácu knihovední a bibliografickí pra
covníci s pracovníkmi v našich archívoch a veríme, že ich spoločne usku
točňovaná práca prinesie veľký úžitok v prospech dokonalejšieho pozná
vania našej národnej minulosti.
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