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ÚVOD
Juraj Šedivý

Keď kultúrny antropológ Lewis Henry Morgan vytváral model lineárneho pokroku 
ľudstva, definoval jeho tri stupne, ktoré nazval divošstvo, barbarstvo a civilizácia. 
Za jedno z najdôležitejších kritérií, ktoré muselo dosiahnuť nejaké spoločenstvo, aby sa 
dalo označiť ako civilizované, považoval Morgan ovládnutie písomného odovzdávania 
informácií. 1 Dnes sa pri opise vývoja ľudských spoločenstiev upúšťa od lineárnych 
modelov, napriek tomu sa používanie písma stále považuje za významný civilizačný 
výdobytok. V každej spoločnosti, v ktorej sa vďaka pokročilej industrializácii a s ňou 
súvisiacej urbanizácii oslabila pozícia tradične s dedinským prostredím spojenej orálnej 
kultúry, získala písomná forma komunikácie dominantnú úlohu. O postindustriálnej 
globalizovanej spoločnosti dokonca možno konštatovať, že je (napriek tzv. iconic turn 
ku ktorému došlo asi pred jednou generáciou) od písomného transferu informácií 
životne závislá.

Nespochybniteľný význam alfabetizácie spôsobil, že písmo sa stalo veľmi skoro 
predmetom bádania historikov. Už v 19. storočí sa definitívne etablovali dve historické 
disciplíny špecializované na vývoj písma na rôznych druhoch nosičov – paleografia 
a epigrafia. Paleografi sa zjednodušene povedané zaoberali písmom kódexov (literárnych 
rukopisov) a diplomatických písomností (listiny, listy, úradné knihy atď.) napísaných 
zväčša na papyruse, pergamene alebo papieri. Epigrafi sa venovali textom na ostatných 
látkach – teda napríklad na kamenných, drevených, kovových či iných nosičoch. Obe 
disciplíny sa považujú za takzvané pomocné vedy historické , či – ako sa dnes zvykne 
v nemecky hovoriacich krajinách hovoriť – za základné historické vedy (nem. historische 
Grundwissenschaften). Napriek ich významu pre výskum dejín tohto regiónu, sa nimi 
až do nedávna zaoberalo len minimum bádateľov (v porovnaní s dejinami etnogenéz, 
politickou historiografiou či populárnymi dejinami mentalít). 2 Slabšia kvantita paleo-
grafických bádaní sa dá v budúcnosti dohnať. Predmet výskumu paleografov je dobre 
chránený v archívoch a knižniciach. Horšie je to s predmetom epigrafického výskumu, 
kde platí známe „už včera bolo neskoro“.

Je pravda, že na rozdiel od dobre chránených listín či kódexov nápisy vytesané 
do náhrobkov, vyškriabané do omietky, namaľované na nástennej maľbe či na iných 
nosičoch sa doslova každým dňom strácajú. Ich texty odchádzajú do večného zabud-
nutia a už zajtra budú márne lúštiť nápis na portáli v Hrabušiciach, na ktorom dážď 
a vietor nechali už len zvyšky textu v gotickej minuskule. Rovnako sklamane budú 
hľadieť na vnútro zvona v niekoľko desiatok kilometrov vzdialenom kostole, ktorý 
aktívni brigádnici kartáčovou násadou na uhlovej brúske očistili tak, že po ranonovo-
vekých grafity ostala len drobná stopa na okraji zvona. Inde som zažil, ako pri oprave 

1 Morgan, Lewis Henry: Pravěká společnost neboli Výzkumy o průběhu lidského pokroku od  
divošství přes barbarství k civilisaci, Praha 1954.

2 K dejinám paleografických výskumov Šedivý, Juraj: Prehľad západoeurópskej latinskej paleografie 
stredovekého obdobia za posledné polstoročie. In: Slovenská archivistika 38, 2003, č. 1, s. 62 – 78; 
Tenže: Stredoveká latinská paleografia vo „východnej“ Európe a medzinárodná paleografická 
spolupráca. In: Slovenská archivistika, 38, 2003, č. 2, s. 78 – 97. K dejinám epigrafického bádania 
na našom území pozri kapitolu Epigrafické výskumy na Slovensku v tejto práci. 
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podlahy vybrali náhrobné dosky z 13. až 18. storočia a pokládli ich krížom cez seba. 
Pieskovcové náhrobné dosky sa pri nešetrnej manipulácii poškodili a keby som chcel, 
mohol som si kúsky z nich vziať „na pamiatku“. V Bratislave som zase videl, ako si 
niekto vsadil barokovú náhrobnú dosku s erbom ako ozdobu do kamenného oplotenia 
rodinného domu  … Klišé spojení ako „kultúrne dedičstvo“, „pamiatky po predkoch“, 
alebo „stopy našej minulosti“ sú plné masmédiá a stali sa neoddeliteľnou súčasťou 
slovníka euroúradníkov a politikov. Napriek tomu sme svedkami toho, že historické 
pamiatky z nášho územia ničí človek oveľa rýchlejšie než príroda.

Zlý stav si uvedomovali už pamiatkári v 19. storočí. Nejeden z vtedy známych nápi-
sov obkreslili alebo aspoň prepísali. Po vynáleze fotografie viaceré zdokumentovali touto 
dokonalejšou technikou. Systematická a celoštátna dokumentácia však chýbala. U nás, 
podobne ako v Európe, venovali bádatelia pozornosť spočiatku antickým nápisom. Už 
v 19. storočí vznikli dva veľké európske katalogizačné projekty spisujúce starogrécke 
a starorímske nápisy (CIG – Corpus inscriptionum Graecarum a CIL – Corpus inscrip-
tionum Latinarum). Katalogizáciu tých mladších – stredovekých a ranonovovekých 
nápisov – odštartoval už pred polovicou 20. storočia Friedrich Panzer, ktorého môžeme 
zrejme právom pokladať za „otca“ modernej postantickej latinskej epigrafie. Inicioval 
vznik jedného z najväčších vedeckých projektov – súpisu stredovekých a ranonovo-
vekých historických nápisov v nemecky hovoriacich krajinách (Deutsche Inschriften). 
Po Nemecku si absenciu serióznej plošnej dokumentácie historických nápisov začali 
uvedomovať aj v ďalších krajinách. Preto približne o generáciu po Nemcoch a Rakú-
šanoch zahájili katalogizačné práce v Poľsku a Francúzsku. Neskôr sa k nim pridávali 
ďalšie projekty na celoštátnej úrovni. Pre podujatia podobného rozsahu sú však ne-
vyhnutní vyškolení odborníci, prístrojové vybavenie pre terénny výskum a financie 
na platy a vydávanie publikácií. Od počiatočných predstáv ku realizácii je to vždy beh 
na dlhé trate. Napríklad v susedných Čechách uplynulo medzi prvou výzvou Václava 
Vojtíška k súpisu epigrafických pamiatok a naozajstným vydaním prvého zväzku čes-
kého korpusu Jiřím Roháčkom 65 rokov. 3

Na Slovensku sa o katalogizáciu antických nápisov zaslúžili moravskí bádatelia 
Josef Češka a Radislav Hošek, ktorí publikovali rímske nápisy z nášho územia nájdené 
do roku 1982. Stredoveké a mladšie nápisy ostávali dlho na okraji záujmu a prvý raz 
vyslovil hlasnejšie potrebu súpisu neantických historických nápisov až v roku 1985 
Vladimír Segeš. Navrhol vytvorenie interdisciplinárnej komisie zloženej zo zástupcov 
rôznych vedeckých inštitúcií. Výsledkom jej práce by bol celoštátny súpis. 4 Žiadne 
inštitucionálne zázemie však nevzniklo a epigrafii sa venovali len vybraní študenti 
odboru archívnictva na Univerzite Komenského v Bratislave v rámci dipomových 
prác. Otázku vzniku vedeckého súpisu nápisov nastolil o desaťročie neskôr Juraj 
Spiritza, ktorý v rámci kampanologických výskumov aplikoval epigrafické postupy, 
no ani potom sa nič konkrétne neudialo. 5 Možno symbolicky v tom istom roku začal 
na Univerzite Komenského v Bratislave pracovať autor tohto úvodu, ktorý sa mal špe-

3 Pozri predhovor Ivana Hlaváčka v: Roháček, Jiří: Nápisy města Kutné Hory. Kutná Hora, Kaňk, 
Malín, a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera (= Corpus iscriptionum Bohemiae I.), Praha 
1996, s. 5.

4 Segeš, Vladimír: Epigrafika. In: Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy, zost. 
Ladislav Vrteľ, Dolný Kubín 1986, s. 60 – 61. 

5 Spiritza, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská archivistika 31, 1996, č. 2, s. 83 – 84.



15

Úvod

cializovať na paleografiu a epigrafiu. Kým dovtedy sa študenti učili len o najstarších 
rímskych nápisových pamiatkach, od roku 1996 začali písať seminárne, bakalárske 
a diplomové práce z domáceho epigrafického materiálu a prednáškam zo stredovekej 
a ranonovovekej epigrafie je venovaná polovica semestrového kurzu. V roku 2005 
vznikla na katedre archívnictva a pomocných vied historických vôbec prvá rigorózna 
práca s epigrafickou tematikou (J. Šedivý). O rok neskôr už riešil ten istý autor uni-
verzitný grant Čiastkový súpis stredovekých nápisov z územia dnešného Slovenska. 
V roku 2007 na katedru získal po prvý raz doktoranda so špecializáciou na epigrafiu 
(Miroslav Čovan). O rok na to pribudol ďalší (František Gahér). S pochopením vtedaj-
šieho vedúceho katedry prof. Leona Sokolovského si autor tohto úvodu vytvoril malý 
tím s cieľom odštartovať prípravné práce na celoštátnom epigrafickom súpise – Corpus 
inscriptionum Slovaciae. 6 Aby sa už spolupracujúci slovenskí bádatelia ale aj potenciálni 
ďalší riešitelia z radov študentov mohli konfrontovať so stredoeurópskymi kolegami, 
inicioval J. Šedivý projekt Vedecké sprístupnenie nápisového kultúrneho dedičstva 
v strednom Podunajsku (Wissenschaftliche Erschließung des inschriftlichen Kulturerbes 
im mittleren Donauraum), na realizácii ktorého sa stretli bádatelia zo Slovenska, Českej 
republiky, Maďarska a Rakúska. V rámci projektu boli zorganizované dva semináre 
(v máji 2007 v Bratislave a v októbri 2007 v Banskej Štiavnici). Aj táto publikácia je 
v zásade vzdialeným výstupom tejto spolupráce.

Existencia malého motivovaného tímu vyústila logicky do hľadania finančných 
zdrojov, ktoré by umožnili náročný terénny výskum pozostávajúci z osobného pre-
hliadania historických objektov v krajine a v pamäťových inštitúciách na celom území 
dnešného Slovenska. Bolo treba nakúpiť pre fotodokumentáciu nevyhnutné prístroje, 
zabezpečiť financovanie pracovných ciest, ubytovanie, ale najmä aspoň sčasti pokryť 
životné náklady ľudí, ktorí sa výskumu budú venovať dlhodobo a na plný úväzok. 
Jedinou slovenskou štátom financovanou agentúrou, ktorá bola schopná podpory 
v požadovanom rozsahu bola Agentúra pre podporu vedy a výskumu (APVV).

Vo verejnej výzve na predkladanie projektov v roku 2011 predložil J. Šedivý s tí-
mom spolupracovníkov z rôznych inštitúcií žiadosť vo forme projektu obsahujúceho 
stav riešenej problematiky v zahraničí aj u nás, definovanie predmetu, cieľov, logistiky 
výskumu a zverejňovania výsledkov a finančný rozpočet. Vďaka fundovaným a prajným 
oponentom, ktorých riešitelia projektu nepoznajú, ale aj touto formou by sa im chceli 
poďakovať, bol projekt podporený. Keďže dĺžka trvania finančnej podpory je relatívne 
krátka (tri a pol roka), bolo potrebné stanoviť si v projekte reálne ciele. Nebolo preto 
možné rátať s komplexným spracovaním nápisov z celej krajiny datovanými do roku 
1800, ako si predsavzali kolegovia v Českej republike alebo v Poľsku. V prvej fáze sa 
preto projekt Corpus inscriptionum Slovaciae – Súpis nápisov zo Slovenska zameria 
primárne na nápisy do začiatku do konca stredoveku (pri datovaných textoch do roku 
1526, pri nedatovaných približne do 1. polovice 16. storočia) s tým, že pri terénnom 
výskume bude dokumentovať aj mladšie nápisy. V analyzovaných regiónoch, kde to 
kvantita zachovaných nápisov dovolí, bude hornou hranicou až polovica 17. storočia 
(približná hranica medzi renesanciou a barokom). Okrem základného cieľa, ktorým 
je publikovanie katalógov historických nápisov zo Slovenska v rámci definovanej 

6 O celom projekte som informoval už v príspevku Corpus Inscriptionum Slovaciae: Inscriptiones 
Medii Aevi. Súpis nápisov zo Slovenska: Stredoveké nápisy. In: Informátor Archívu Pamiatkového 
úradu SR 2006, č. 34, s. 8. 
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chronologickej hranice si riešitelia projektu predsavzali vytvoriť elektronickú databá-
zu základných informácií ku stredovekým a ranonovovekým nápisom zo Slovenska. 
Po skončení projektu bude sprístupnená odbornej i laickej verejnosti. Zároveň chcú 
riešitelia prostredníctvom vedeckých štúdií (a vo vzdialenejšej budúcnosti aj formou 
syntézy) poskytnúť obraz o stredovekej nápisovej kultúre na území dnešného Slovenska. 
Ten je primárne určený domácemu publiku, no ambíciou riešiteľov je aj prezentovanie 
slovenských výskumov v širšom európskom vedeckom priestore a naopak v slovenskom 
kontexte o tvorivú aplikáciu štandardnej európskej (resp. najrozšírenejšej nemecko-ra-
kúsko-českej) metodiky a zjednotenie dodnes na Slovensku pomerne rozkolísaných 
metodických postupov a termínov.

Táto príručka napísaná formou kolektívnej monografie má ambíciu prispieť nielen 
ku osvetleniu dejín epigrafických výskumov na Slovensku, ale aj ku zavedeniu štandar-
dov v oblasti epigrafickej terminológie, nomenklatúry a metodických prístupov. Voľne 
sa inšpirovala materiálom, ktorý pripravili členovia projektu Die Deutschen Inschriften 
ako pomôcku pre svojich špecializovaných členov ako aj dobrovoľných spolupracovní-
kov. Využívajú ju však aj iní odborníci, ktorí sú konfrontovaní s nutnosťou opisovania 
epigrafických nosičov. 7 Slovenská príručka je však koncipovaná širšie.

V prvej časti je práca venovaná osvetleniu predmetu výskumu a vymedzeniu voči 
príbuzným disciplínam (najmä voči paleografii).

Druhá časť predstaví v základných rysoch epigrafické výskumy v susedných kra-
jinách a u nás. Prehľad vo výskumoch priľahlých štátov je mimoriadne významný aj 
kvôli tomu, že viaceré oblasti Slovenska tvorili spolu so susednými územiami bez ohľa-
du na dnešné či vtedajšie hranice historické regióny s vzájomnými umeleckými aj 
objednávateľskými väzbami (napr. Považie a Morava, Bratislavsko a oblasť Viedne, 
Spiš a Malopoľsko a pod.).

Ďalšie časti tejto práce tvoria kapitoly predstavujúce tak povediac praktickú príruč-
ku, návod ako postupovať pri opise resp. katalogizácii akéhokoľvek nosiča historického 
nápisu či pri prepise a preklade historického nápisu ako takého. Keďže súčasťou analýzy 
nápisu je aj určenie použitého písma, môže začínajúcemu epigrafovi pomôcť kapitola 
o vývoji nápisového písma na našom území alebo niekoľko praktických ukážok epigra-
fického opisu vybraných nápisov.

Pre porozumenie kontextu nápisu (napr. identifikovanie osôb, lokalít, erbov a po-
dobne je dôležitá sekundárna literatúra a vybrané neepigrafické (najmä archívne) 
pramene. V prameňoch diplomatickej povahy sa niekedy nájdu zmienky o  nápisoch, 
prípadne v novovekých učeneckých rukopisoch mohli byť prekreslené či prepísané 
také, ktoré medzi časom zanikli. Samostatnú kapitolu predloženej príručky preto tvoria 
časti o archívnych fondoch relevantných pre epigrafický výskum, o pamiatkárskych, 
muzeálnych a iných databázach či literatúre, ktorá môže epigrafovi pomôcť pri analýze 
nápisovej pamiatky.

Súčasťou tejto knihy je aj návrh jednotnej terminológie základných pojmov z ar-
chitektúry a dejín umenia, ktorý pomôže pri kvalifikovanom a hlavne jednotnom 
opise epigrafických nosičov. Pre lepšiu názornosť a rýchlejšiu orientáciu bude spojený 

7 Bearbeitungs- und Editionsgrundsätze für die „Münchner Reihe“ des deutschen Inschriftenwerkes, 
zost. Walter Koch s prispením Christine Beham a Franz-Albrechta Bornschlegela, München 1991; 
Bearbeitungs- und Editionsgrundsätze für die „Wiener Reihe“ des deutschen Inschriftenwerkes, 
zost. Walter Koch, Wien 1991.
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s  ilustráciami. Okrem iného aj čiastočne didaktický zámer práce ovplyvnil formu  
 a zalomenie knihy, kde estetika musela čiastočne ustúpiť názornosti. Široký autorský 
kolektív a široké témz, ktoré sa sčasti prekrývali, spôsobili miestami duplicitu. Pre 
čitateľský komfort (aby nebolo treba listovať medzi kapitolami) boli niektoré duplicity 
v citovanej literatúre ponechané.

Na túto prácu by v najbližších rokoch mala nadviazať zjednodušená metodika 
v brožovanej podobe vhodná do terénu (podľa vzoru príručky J. Roháčka), rozsiahlejšia 
vysokoškolská účebnica latinskej epigrafie a napokon aj vedecká monografia o stredo-
vekej epigrafickej písomnej kultúre stredného Podunajska.

Epigrafia je snáď najkomplexnejšou historickou disciplínou. Epigraf musí kvôli 
rôznorodosti epigrafických nosičov ovládať nielen termíny z dejín umenia, architektú-
ry, liturgiky a iných disciplín, ale rovnako musí sledovať vývoj epigrafických nosičov 
do istej miery aj za hranicami dnešného Slovenska. Pochopenie epigrafického vývoja 
na Spiši a Šariši nie je možné bez recepcie vývoja umenia v Malopoľsku, podobne 
vývoj epigrafických nosičov na Považí korešponduje s vývojom na Morave, stredoveká 
a ranonovoveká Bratislava recipovala vývoj dolnorakúsky a pod. Vzájomná recepcia 
výsledkov bádania je však užitočná aj pre epigrafov v susedných krajinách. Preto 
sme sa rozhodli, že obvyklé cudzojazyčné resumé bude v nemčine, ktorá je jedinou 
zo spoločných rečí historických prameňov u nás, ako aj v Českej republike, Maďarsku, 
Poľsku a samozrejme aj Rakúsku. Navyše projekt Deutsche Inschriften, na ktorom sa 
podieľajú kolegovia z Rakúska a Nemecka, je najprestížnejším epigrafickým vedeckým 
podujatím na svete týkajúcim sa stredovekých a ranonovovekých nápisov, preto môžu 
nemecké preklady či rozsiahlejšie resumé slúžiť k lepšej recepcii našich výsledkov v celej 
strednej a západnej Európe.

Ako som na začiatku písal o tragických prípadoch, keď poveternostné vplyvy zmyli 
portálny nápis, alebo keď neopatrný človek vyhladil stopy po predchodcoch, musím 
spomenúť aj tie pozitívne skúsenosti. Napríklad keď mi pred vyše desaťročím kolegy-
ňa z archívu Univerzity Komenského Mária Grófova ukazovala fotografiu náhrobnej 
dosky z Pukanca, bol som prekvapený, že je na nej pravdepodobne najstarší datovaný 
stredoveký náhrobný nápis zo Slovenska. Kolegyňa posunula informáciu svojim pria-
teľkám z archívu v Leviciach, ktoré kontaktovali miestneho farára. Ten dal dovtedy 
nepovšimnutý „kus kameňa“ ležiaci voľne vo farskej záhrade vystavený slnku a mrazu 
osadiť v interiéri kostola, aby ho dnes mohli obdivovať odborníci aj turisti. Inokedy 
ma zase na jeden z najstarších grafity so slovenským menom Janko pochádzajúcim už 
z konca stredoveku upozornil farár v spišských Bijacovciach – pán Juraj Adamec. Vďaka 
nemu som mohol napísať štúdiu, v ktorej som poukázal na význam grafity-nápisov 
na tomto zvone. Pán farár či jeho nasledovníci budú mať vďaka takýmto výskumom 
pádne argumenty, aby mohli zabrániť čisteniu svojho vzácneho zvona karbobrúskou. 
Takéto prípady ma napĺňajú presvedčením, že práca, ktorú si predsavzal projekt Cor-
pus inscriptionum Slovaciae – Súpis nápisov zo Slovenska, má zmysel a opodstatnenie.



Obr. 2: Náhrobná doska neznámeho kanonika Bratislavskej kapituly s jedným z najstarších zachovaných 
nemecko-latinských sepulkrálnych nápisov z územia Slovenska (Bratislava, 1474).
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PREDMET A CIELE  
EPIGRAFICKÉHO BÁDANIA NA SLOVENSKU
Juraj Šedivý

Epigrafiu (angl. epigraphy, nem. Epigraphik, fr. épigraphie) možno zjednodušene defi-
novať ako historickú disciplínu špecializujúcu sa na dokumentáciu (heuristická zložka), 
štúdium (analytická zložka) a sprístupňovanie poznatkov o historických nápisoch 
(syntetizujúca zložka vedného odboru). Hlavným predmetom výskumu epigrafie sú 
historické nápisy (texty na látkach iných ako papyrus, pergamen a papier). Podľa pred-
metu výskumu ju možno rozdeliť na všeobecnú (dejiny nápisovej kultúry ako takej), 
latinskú, grécku, hebrejskú a ďalšie (skúmajú nápisy zhotovené latinským, gréckym, 
hebrejským písmom – nie jazykom!). V našej oblasti dominuje od prelomu letopočtov 
až do súčasnosti latinská písomná kultúra. Jej nápisová zložka, ktorú skúma latinská 
epigrafia, býva tradične členená na dvojakú: po prvé antickú a po druhé stredovekú 
a ranonovovekú. Z hľadiska predmetu bádania je pre epigrafiu najpríbuznejšou vednou 
disciplínou paleografia (veda o vývoji písma), z hľadiska metodiky sú epigrafii najbliž-
šie diplomatika a kodikológia (vedy o formálnej a obsahovej stránke diplomatických 
písomností resp. kódexov/neúradných rukopisov).

DEFINÍCIA DISCIPLÍNY
O presnejšie vymedzenie disciplíny sa na Slovensku pokúšali viacerí. Podľa nestora 

slovenskej paleografie Alexandra Húščavu mala paleografia v užšom slova zmysle 
skúmať texty vzniknuté nanášaním (atramentu), epigrafia sa mala sústreďovať na zvyš-
né texty, ktoré vznikli inými technikami. No paleografia v širšom slova zmysle mala 
podľa neho analyzovať aj písmo všetkých písomných pamiatok vrátane nápisových. 8 
Húščava teda chápal epigrafiu ako istým spôsobom sub-disciplínu či skôr „pomocnú 
vedu“ všeobecnej paleografie. Kritériom pre chápanie skúmaného textu ako predmetu 
výskumu epigrafie bola preňho technika zápisu a písacia látka (hovoril o „tvrdých 
materiáloch“ na rozdiel od paleografických – „mäkkých“ písacích látok). 9

O generáciu neskôr vznikli takmer súčasne dve definície. Leon Sokolovský, autor 
prehľadnej štúdie o latinskej paleografii na Slovensku, ponúkol jednoduchšiu verziu: 
epigrafia sa podľa neho zaoberá trojrozmerným resp. plasticky stvárneným písmom 
(klesajúcim pod alebo vystupujúcim nad úroveň epigrafickej látky). 10 Nevýhodou 
jeho definície je, že nepostihuje napríklad nápisy vzniknuté maľovaním, ktoré nevy-
stupujú nad či pod povrch nosiča. Vladimír Segeš poskytol sofistikovanejšiu verziu, 
podľa ktorej sa epigrafia zaoberá štúdiom textov, niekedy i veľmi stručných, ktoré sú 
ryté, tesané, odlievané, rezané, modelované, pálené alebo maľované na rôznorodých 
archeologických či iných nepaleografických materiáloch, pričom ide o texty, ktoré 
majú svojbytnú spoločenskú funkciu. 11 Segeš teda už spájal kritérium techniky zápisu 
a materiálu nosiča s kritériom kultúrno-historickým.

8 Húščava, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951, s. 14.
9 Tamže, s. 15.
10 Sokolovský, Leon: Paleografia na Slovensku?, In: Slovenská archivistika 26, 1991, č. 2, s. 49.
11 Segeš, Vladimír: Epigrafika. In: Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy, zost. 

Ladislav Vrteľ, Dolný Kubín 1986, s. 58 – 61 (citácia s. 58).



20

Predmet a ciele epigrafického bádania na Slovensku

V podstate prvý, kto sa epigrafiou zaoberal nielen teoreticky, ale kto absolvoval aj 
terénne výskumy a práce s epigrafickým zameraním, bol Juraj Spiritza. Ten upustil 
od definovania predmetu epigrafie len prostredníctvom nosiča (prípadne monumen-
tality písma, jeho vystupovaniu mimo úroveň použitého materiálu a pod.) a priamo 
ovplyvnený nemeckou príručkou R. Kloosa 12 sa priklonil sa k definícii, podľa ktorej 
epigrafia skúma nápisy na rôznych materiáloch – kameni, dreve, kove, koži, látke, ema-
ile, skle, mozaike atď. – ktoré vznikli (pracovnými) silami a metódami, ktoré nesúvisia 
s prevádzkou profesionálnych pisárskych dielní (skriptórií alebo kancelárií). 13 Tvorcovia 
nápisov teda neboli školení pisári a pracovali s náradím, ktoré sa bežne pri školskom 
učení písania nepoužívalo (napr. dláto, sekerka atď.). Slabinou Spiritzovej (a teda aj 
Kloosovej) definície je, že nezohľadňuje časť kodikologických a diplomatických pí-
somností, ktoré tiež nezhotovili profesionálni pisári (napr. autografy neprofesionálov, 
listy či úradné knihy mešťanov a pod.). Tie by podľa definície mohli byť teoreticky tiež 
epigrafickými prameňmi. Naopak texty napísané perom a atramentom na nástennej 
maľbe by podľa ich definície boli paleografickými zápismi, čo je nelogické.

Juraj Šedivý konštatoval, že pri definovaní predmetu epigrafie treba vychádzať 
z kombinovanej definície, upúšťajúc od jednoduchých starších kritérií ako bola mo-
numentalita zápisu, jeho trojrozmernosť alebo trvácnosť písacieho materiálu: jednoduchý 
nápis gotickou kurzívou, aký je vyškrabaný na pravej strane víťazného oblúku v kostole 
v Žehre nie je monumentálny, nápisom na stovkách fresiek v slovenských kostoloch 
zase chýba tretí rozmer a ani kritérium trvácnosti nie je smerodajné, keďže trvácnosť 
kvalitného atramentu v pergamenovom kódexe a farebného pigmentu na freske je pri-
najmenšom porovnateľná. Argument, že nápis je vždy spojený s nejakým umeleckým 
dielom (na rozdiel od paleografického zápisu) je tiež problematický: text na pergameno-
vom prúžku, identifikujúci ostatok nejakého svätca v relikviári by podľa tejto definície 
musel byť nápisom. Naopak – meno vlastníka vyškrabané do jednoduchej drevenej 
lyžice ešte nie je nápisom na umeleckom diele, hoci ho možno bez pochýb definovať 
ako epigrafický text. Ani samotná umelecká (kaligrafická) úroveň textu nemôže byť 
kritériom, veď vysoko štylizovaná unciála alebo písaná gotická knižná minuskula je ur-
čite bližšie všeobecnému ponímaniu „nápisu“ ako grafity alebo dipinti zo 16. storočia. 14

Na základe uvedeného možno epigrafiu zjednodušene definovať ako samostatnú 
historickú disciplínu dokumentujúcu a analyzujúcu historické nápisy (texty, číslice a 
pomocné znaky nachádzajúce sa na nepaleografických nosičoch, t. j. na látkach iných 
ako papyrus, pergamen a papier). Podobne ako kodikológia pri rukopisných knihách 
alebo diplomatika pri úradných písomnostiach analyzuje epigrafia formálne (vonkajšie) 
a obsahové (vnútorné) znaky historických nápisov a ich nosičov.

12 Kloos, Rudolf M.: Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit, Darmstadt 
1980, s. 2.

13 Spiritza, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská archivistika 31, 1996, č. 2, s. 83 – 84.
14 Šedivý, Juraj: Stredoveké a novoveké epigrafické texty a metodika ich opisu. In: Slovenská  

archivistika 47, 2012, č. 2, s. 18 – 39. O potrebe prehodnotenia jednoduchého definovania epigrafie 
pozri už napr. Zajic, Andreas: Aufgaben und Stand der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
epigraphischen Forschung in Österreich. Mit einem Schwerpunkt auf inschriftenpaläographischen 
Fragestellungen. In: The History of Written Culture In: the „Carpatho-Danubian“ Region I., zost. 
Hana Pátková – Pavel Spunar – Juraj Šedivý, Bratislava – Praha 2003, s. 79 – 90.
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PREDMET VÝSKUMU
Pri definovaní každej vedeckej disciplíny je dôležité vymedziť jej vzťah ku príbuz-

ným vedám. Produkty písomnej kultúry pred vynájdením kníhtlače možno rozdeliť 
do troch základných skupín – knižné rukopisy, diplomatický materiál a nápisy. Pale-
ografia v širšom slova zmysle (všeobecná paleografia resp. gramatológia) skúma písmo 
ako fenomén nezávisle od spomenutých troch základných druhov nosičov zápisu. 
Predmetom paleografie v užšom slova zmysle je len písmo (nie nosiče!) textov na tzv. 
paleografických písacích látkach (papyrus, pergamen, papier). V poslednom čase sa 
často hovorí aj o „nápisovej paleografii“, ktorá skúma vývoj písma na nepaleografic-
kých nosičoch. Iba knižnými rukopismi (už nielen s ohľadom na písmo ale aj na text 
a nosič) sa zaoberá kodikológia. Len diplomatický materiál (listiny, listy, účty, spisy, 
úradné knihy a pod.) sú zase predmetom bádania diplomatiky. Až tretia zložka písom-
nej kultúry – nápisy samotné (nielen ich písmo ale aj text a jeho nosič ako taký) – je 
napokon predmetom výskumu epigrafie.

Najjednoduchšou definíciou nápisu je komplementárna definícia predmetu vý-
skumu paleografie v užšom slova zmysle: za epigrafický nápis možno považovať každý 
zápis, ktorý nevznikol na papyruse, pergamene alebo papieri. Úroveň vzdialenia sa textu 
paleografického v užšom slova zmysle a epigrafického možno konštatovať v niekoľkých 
krokoch: a) autor nápisu vykonáva podobný pohyb rukou ako pri paleografickom 
zápise, písací nástroj drží tak (alebo podobne) ako pisár pero, využíva iba inú písaciu 
látku (napr. maľované nápisy na freskách); b) ruka tvorcu vykonáva podobný pohyb, ale 
držanie nástroja aj písacia látka sú iné (napr. rytie ihlicou zovretou v pästi do omietky 
pri tvorbe grafity na stene); c) ruka tvorcu vykonáva iný pohyb ako pri písaní, drží písací 
nástroj inak a používa inú písaciu látku (tesanie stolára do drevenej dosky dlátom); 
d) vytváranie sériového nápisu (napr. razenie, otláčanie alebo odlievanie z matríc). 
Vzniknuté epigrafické nápisy zahŕňajú texty, číslice a pomocné znaky (interpunkčné, 
opravné a kritické znaky).

Z predmetu záujmu epigrafie sa tradične vyčleňujú texty vzniknuté na sériovo 
vyrábaných nosičoch (na minciach, medailách, pečatiach, knižných väzbách a pod.) 
a väčšinou sa do katalógov nezaraďujú ani kamenárske a domové značky, hoci by boli 
tvorené písmenami. Len ostatné nápisy sú predmetom epigrafie v užšom slova zmysle. 
No z hľadiska teoretickej (všeobecnej) epigrafie nie je dôvod pre vyčlenenie sériovo 
vyrábaných nápisov. Veď aj nápisy na zvonoch, ktoré vznikli odliatím za pomoci fo-
riem, sú v podstate sériovými a napriek tomu sú súčasťou epigrafických súpisov. A ak 
považujeme za predmet epigrafie jedinečný (individuálny) nápis na typáriu, mal by 
byť predmetom záujmu epigrafa aj text na jeho odtlačku (pečati) – najmä ak zvážime, 
ako málo typárií sa oproti pečatiam zachovalo. Vyčlenenie sériovo vyrábaných nápisov 
je teda len dôsledkom mimoriadnej kvantity tejto skupiny nápisových pamiatok. Iba 
kvôli nej nebývajú zaraďované do epigrafických korpusov (edícií) a majú byť predme-
tom výskumu iných špecializovaných odborov (napr. numizmatiky, sfragistiky, dejín 
knižnej väzby a pod.). 15 Pri syntetickom opise epigrafickej kultúry ich však – pokiaľ sa 
to dá – treba zohľadniť. A naopak špecializované disciplíny by mali rešpektovať metódy 
a ciele epigrafie pri opise sériovo vyrábaných epigrafických nosičov (týka sa to najmä 

15 V praxi špecializované disciplíny síce text prepíšu, ale bližšie sa vonkajšou a vnútornou charakte-
ristikou nápisu už väčšinou nezaoberajú (ponechávajúc analýzu epigrafom).
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sfragistiky a numizmatiky ale napr. aj faleristiky, vexilológie či iných pomocných vied 
historických).

CIELE A ČLENENIE DISCIPLÍNY
K primárnym cieľom epigrafie patrí prečítanie a interpretácia historického nápisu 

a nadväzne na to vytváranie súpisov historických nápisov podľa ucelených geografic-
kých regiónov a chronologických období. Naplnenie týchto dvoch základných cieľov by 
epigrafiu etablovalo len ako „sofistikované remeslo“ resp. „pomocnú“ vedu historickú 
v zmysle poskytovania základných pramenných údajov pre históriu alebo dejiny umenia 
(„aplikovaná epigrafia“). Epigrafiu ako samostatnú vedeckú disciplínu („systematická 
epigrafia“) legitimizuje až aplikovanie syntetických metód, pri ktorých ponúka kom-
plexný obraz vývoja epigrafickej kultúry v rámci skúmaného regiónu a obdobia (napr. 
vývoj písma nápisov na Spiši, štruktúra objednávateľov tamojších epigrafických pamia-
tok, vývoj jazyka nápisových textov, vzťah tvorcov nápisov ku iným regiónom a pod.).

Z hľadiska šírky záberu možno teda epigrafiu ako vedu rozdeliť na systematickú 
a aplikovanú. Prvá má podobné ciele a postupy ako kodikológia či diplomatika: 
vo všetkých troch prípadoch ide o disciplíny, ktoré možno nazvať „archeológiou“ daného 
typu nosiča. Všetky tri vytvárajú súborné katalógy jednotlivín usporiadaných podľa 
istých (zväčša teritoriálnych) princípov, pričom skúmajú vonkajšiu (formálnu) podobu 
ako aj vnútornú (obsahovú) stránku predmetu svojho výskumu. Práve ciele, metódy 
a výstupy epigrafiu približujú kodikológii a diplomatike a vzďaľujú ju paleografii, ktorá 
sa zaoberá len formálnou stránkou zápisu (a v poslednom čase aj čoraz viac sociálnymi 
väzbami písomnej kultúry, čím sa posúva smerom ku histórii vzdelanosti a kultúry). Ako 
aplikovanú epigrafiu možno označiť pomocný postup v rámci inej (napr. sfragistickej, 
umenovednej, historickej atď.) argumentácie, pri ktorom autor len využíva epigrafii 
vlastné metódy a zásady vydávania (editovania) nápisov.

Z chronologického hľadiska je v prípade latinských nápisov na Slovensku legi-
tímne hovoriť o antickej epigrafii (skúma keltské a starorímske texty od 1. storočia 
pred naším letopočtom do prvej polovice 5. storočia nášho letopočtu) a stredovekej  
a ranonovovekej epigrafii (od 9./10. storočia do začiatku 16. resp. do konca 18. storo-
čia). Výskum oboch veľkých epoch nápisovej kultúry sa vyvíjal osobitne, čo spôsobilo 
nielen mierne odlišné formálne a obsahové prevedenie nápisov, ale predovšetkým 
rozdielna pôvodná špecializácia bádateľov (antické nápisy spracúvali najmä latinskí 
filológovia a archeológovia, stredoveké a novoveké boli zväčša predmetom záujmu 
archivárov, historikov a historikov umenia).

Metodika epigrafickej práce je asi najkomplexnejšia spomedzi všetkých tzv. pomoc-
ných vied historických. Epigraf musí pri vypracovaní edície epigrafických prameňov 
kriticky analyzovať a zhodnotiť každú epigrafickú jednotku na skúmanom území 
(moderný či historický región alebo obec či dokonca jeden objekt) a v následnom 
syntetizujúcom pohľade prostredníctvom vedeckých štúdií sumarizovať poznatky 
o fenoménoch spojených s vývojom nápisovej kultúry v skúmanom regióne: sociálnu 
štruktúru objednávateľov a zhotoviteľov nápisov, jazyk textov, formu nápisu a písma 
a pod. Už samotný charakter nosičov (rozličné druhy pamiatok od zvonov cez nástennú 
maľbu až po epitafy) určuje multidisciplinárny charakter epigrafie. Bolo by nemožné 
podať systematizujúci výklad vývoja nápisového písma bez využitia paleografie (preto 
„nápisová paleografia“). Nosič nápisu sa zase nedá opísať bez znalostí dejín umenia. 
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Heraldická identifikácia erbu pomáha priradiť ku konkrétnemu rodu či dokonca osobe 
aj pamiatku, ktorej nápis je poškodený a nečitateľný. Archívny výskum a diplomatická 
kritika prinášajú poznatky o dnes už zaniknutých epigrafických jednotlivinách. Len 
bádateľ s širokým rozhľadom v rôznych tzv. pomocných vedách historických preto 
môže byť dobrým epigrafom.

Obr. 3 a, b, c, d: Štyri kroky vzďaľovania sa epigrafického nápisu od paleografického textu: a) rozdiel je len 
v písacej látke, b) rozdiel je aj v držaní písacieho nástroja, c) ani pohyb ani držanie nástroja nie sú rovnaké, 
ale nápis stále vytvára ruka človeka, d) epigrafické nápisy vzniknuté reprodukčnými technikami.



Obr. 4: Memoriálna sepulkrália Konráda, opáta kláštora, pripomínujacúca jeho úmrtie v roku 1145 (bazilika 
v Mondsee, 14. stor.).
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Juraj Šedivý

Záujem o historické nápisy na území Slovenska možno rozdeliť do troch základných 
fáz. Od 16. do prvej tretiny 20. storočia sa dá hovoriť o zberateľskej fáze epigrafie a ama-
térskom záujme o nápisy. Následne od druhej tretiny 20. storočia začal na Slovensku 
profesionálny výskum. Ako prvé boli odborne spracúvané antické nápisy a ich výskum sa 
dá, odhliadnuc od možných archeologických nálezov, považovať za ukončený. Výskum 
mladších nápisov začal až v poslednej tretine 20. storočia, bol nekoordinovaný a spojený 
najmä s kampanológiou. V podstate až v 21. storočí možno hovoriť o systematickom 
cielenom epigrafickom výskume so snahou o celoplošný korpus historických nápisov 
z obdobia stredoveku a raného novoveku.

ZBERATEĽSTVO A PRVÉ AMATÉRSKE PUBLIKÁCIE
Počiatky záujmu o historické nápisy (16. a 17. storočie) boli aj na našom území 

spojené so zberateľským nadšením pre starožitnosti – najmä antické. Premiestnené an-
tické spólie boli výrazom dobovej módy a mali dokazovať dobrý vkus či humanistické 
vzdelanie ich majiteľa alebo starobylosť rodu, komunity či regiónu. Finančne a priesto-
rovo menej náročné bolo vytváranie zbierok odpisov antických nápisov vzdelancami 
z územia Uhorska. Takéto rukopisné dielko vytvoril napríklad aj na území Slovenska 
žijúci vzdelaný správca uhorskej pobočky Fuggerovského podniku Ján Dernschwam 
(1494 –  okolo 1568), ktorý na svojich cestách opísal viacero antických textov z územia 
dnešného Rumunska a Maďarska. 104 Antickými nápismi z bezprostredného susedstva 
Slovenska sa zaoberal rakúsky humanista (lekár, historik, kartograf) pôsobiaci aj 
v Uhorsku – Wolfgang Lazius (1514 – 1565). V roku 1551 opísal dva rímske kamene 
s nápisom, ktoré lokalizoval do okolia Bratislavy. 105 Asi prvým textom, ktorý spomenul 
historický nápis priamo z územia Slovenska, bola syntéza uhorských dejín od Mikuláša 
Istvánffyho (1538 – 1615), vytlačená v roku 1622. Autor diela sa zmienil o dodnes naj-
známejšom nápise zo Slovenska – texte na trenčianskej hradnej skale, ktorý informuje 
o prezimovaní rímskych legionárov v rokoch 179 – 180. 106 V bratislavskej Univerzitnej 

104 Rukopis s názvom Inscriptiones Romanae e lapidibus in territoriis Hungariae et Transylvaniae 
repertis a. 1520 – 1530 collectae [Rímske nápisy na kameňoch objavených na území Uhorska 
a Sedmohradska zozbierané medzi rokmi 1520 a 1530] je uložený v Österreichische Nationalbib-
liothek vo Viedni; podľa: Ďuriančik, Jozef: Ján Dernschwam – stredoveký manažer a bibliofil.  
In: Bystrický permon 2005, č. 1, s. 4. Ku epigrafickým aktivitám Dernschama aj Komorová, Klára: 
Posesorské a provenienčné značky – základ výskumu a rekonštrukcie historických knižníc. In: Acta 
Musei nationalis Pragae, Series C – Historia Litterarum, 2013, č. 3 – 4, s. 47 – 53 (konkrétne s. 48). 

105 Pichlerová, Magdaléna: Odkrývanie najstarších dejín Bratislavy. Výskumy, inštitúcie a bádatelia. 
In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý – Tatiana Štefa-
novičová, Bratislava 2012, s. 523 – 529 (citácia na s. 523). Lokalizáciu oboch nápisových nosičov 
spochybnil Theodor Mommsen (Tamže, s. 523).

106 Isthuanffi, Nicolaus: Regni Hungarici historia  …   , Coloniae 1622. Podľa Szászová, Helena: 
Trenčiansky rímsky nápis vo vedeckej a populárno-vedeckej literatúre. In: Laugaricio. Zborník 
historických štúdií k 1800. výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne, zost. Marián Pauer a Milan Šišmiš, 
Trenčín 1980, s. 13 – 25 (tu s. 14).
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Obr. 14: Ukážka z prepisu nápisov z bratislavských kostolov vyhotovené pravdepodobne členom Bratislavskej 
kapituly (Jánom Jozefom Beitelom?) okolo roku 1730.
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knižnici je uložený rukopis zo 17. storočia, v ktorom sú odpisy epitafií z celej Európy 
(najmä z územia dnešného Talianska a z nemecko-rakúskeho priestoru). 107

Po prvých zmienkach o nápisoch v dielach humanistov sa ďalšie objavili v rukopi-
soch či tlačiach barokových vzdelancov (18. storočie). Viaceré z nich zachytil vo svojich 
Notíciách Matej Bel (1684 – 1749 ). 108 Jednotliviny recipovali aj ďalší autori vo svojich 
monografiách o dejinách regiónov či lokalít. Napríklad Carolus Wagner (1732 – 1790) 
prepísal nápisy historiografického charakteru zo steny Kostola sv. Jakuba v Levoči alebo 
Alexius Horáni (1736 – 1809) publikoval nápis nad bránou hradu Modrý Kameň. 109

O  nápisy ako doklady starobylosti svojho kostola či kapituly sa zaujímali  
v 18. storočí aj vzdelaní kňazi. Jednou z prvých obšírnejších prác s čiastočne epigrafickou 
tematikou je v rukopise zachovaný latinsky koncipovaný materiál, ktorého autorom 
je bratislavský kanonik Ján Jozef Beitel. Okolo roku 1730 vyhotovil súpis dignitárov 
tamojšej kapituly s krátkymi biografickými údajmi, z ktorých časť čerpal z nápisov 
na ich sepulkrálnych pamiatkach. Cena jeho textu tkvie v tom, že časť ním opísaných 
sepulkrálií sa dnes už nezachovala. 110 Záujem z cirkevných kruhov o vlastnú minulosť 
dokumentujú aj kánonické vizitácie. Najmä v tých z 18. storočia možno nájsť odvolávky 
na náhrobné či stavebné nápisy, dokumentujúce starobylosť kostola či fary. 111

Z 19. storočia sú doložené texty o nápisoch z nášho územia už nielen v latinčine 
ale aj v nemčine, maďarčine a slovenčine. Na úrovni kuriozít a romantického záuj-
mu sa im venovali cestopisno-poznávacie diela ako Malebná cesta dolu Váhom od  
A. Medňanského (1784 – 1844) alebo Uhorsko a Sedmohradsko v malebných pohľadoch 
od J. Hunfalvyho a L. Rohbocka. 112 V druhej polovici 19. a v prvej štvrtine 20. storočia 
sa však texty o historických nápisoch objavovali častejšie aj v odborných periodikách 
(napr. Archeológiai Közlemények, Archeológiai Értesítő) alebo v regionálnohistorickej 
literatúre ako súčasť opisu dejín vybranej lokality či regiónu. 113 Pozornosť im venovali 
najmä zakladatelia uhorskej ochrany pamiatok a regionálnej histórie: nápisy najmä 
z oblasti Žitného ostrova publikoval Arnold Ipoly-Stummer (1823 – 1886). 114 Na región 

107 Univerzitná knižnica v Bratislave, Ms. 794 (rukopis Epitaphia, 17. stor., 162 ff.).
108 Po Istvánffym sa Bel zmieňuje aj o trenčianskom nápise. V nepublikovanom diele venovanom tren-

čianskej stolici píše, že „ešte aj dnes možno vidieť palcový latinský nápis vyrytý do skaly“ (citované 
podľa: Szászová, Helena: Trenčiansky rímsky nápis vo vedeckej a populárno-vedeckej literatúre. 
In: Laugaricio. Zborník historických štúdií k 1800. výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne, zost. 
Marián Pauer a Milan Šišmiš, Trenčín 1980, s. 13 – 25 /tu s. 14/). Matej Bel v Notíciách spomína 
aj ďalšie nápisy v Bratislave, Modre, Trnave atď.

109 Diela spomenutých autorov pozri v: Spiritza, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská 
archivistika 31, 1996, č. 2, s. 61 – 85 (tu s. 64 – 65).

110 Slovenský národný archív (ďalej SNA), Súkromný archív Bratislavskej kapituly (SABK) K-10 – 28. 
Ďakujem Dr. Gézovi Pálffymu a Dr. Zuzane Ludikovej za upozornenie na prameň. 

111 Ku kánonickým vizitáciám ako potenciálnemu zdroju informácií o epigrafických nosičov pozri 
kapitolu M. Čovana v tejto publikácii.

112 Mednyánszky, Alois von: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern, Pest 1824; Hunfalvy, 
Johann – Rohbock, Ludwig: Ungarn und Siebenbürgen in malerischen Original-Ansichten ihrer 
interesantesten Gegenden, Städte  … Darmstadt 1860.

113 Prehľadnú bibliografiu starších uhorských výskumov uvádza v úvode k svojej práci Mencl, Václav: 
Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá: Stavebné umenie na Slovensku od najstarších 
čias až do konca doby románskej, Praha – Prešov 1937, s. 11 – 17.

114 V novinách Vasárnapi újság v roku 1859 uverejnil materiál o pamiatkach Žitného ostrova pod ná-
zvom Csallóközi uti-képek, s. l. 1858 (neskôr vyšlo aj vo vydavateľstve Kalligram 1993). Už tam 
publikoval a prepisoval napr. nápisy na náhrobkoch alebo zvonoch zo Žitného ostrova (napr. 
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dnešného juhozápadného Slovenska a susedných dnes maďarských stolíc sa zameral 
Imre Henszlmann (1813 – 1888). 115 Informácie ku viacerým nápisom zo stredného 
Slovenska uverejnil Ferencz Kubínyi (1836 – 1903). 116 V dielach o dejinách Spiša z pera 
Václava Merklasa (1809 – 1866) či Adalberta Pischa (1816 – 1880) alebo Kornela Divalda 
(1872 – 1921) boli spomenuté či dokonca prepísané viaceré spišské epigrafické texty. 117 
Viktor Miskovszky (1838 – 1909) sa zaslúžil najmä o prekreslenie množstva historických 
nápisov z oblasti dnešného východného Slovenska. 118

Jedným z prvých teoretických prác, ktoré sa zaoberali špeciálne vývojom epigrafic-
kých znakov, bol zrejme aj nepublikovaný spis Jozefa von Lány-Jacobiho Ansichten über 
die Plafond-Wappen des pressburger Domm-Sanctuariums, datovaný 1. februára 1868 
v Novom Meste nad Váhom. Autor sa v rámci svojej argumentácie venoval aj stredo-
vekému vývoju arabských číslic použitých v epigrafickej oblasti. 119 K prvým špeciálne 
epigrafii venovaným príspevkom patril aj text významného predstaviteľa uhorskej ar-
cheológie a pamiatkovej ochrany Flórisa Rómera. Ten v odbornom periodiku Magyar 
Sion uverejnil odozvu na amatérske názory miestnych farárov z južného Hontu, ktorí 
sa domnievali, že nápis na kostole v Horných Semerovciach by mohol byť hlaholský 
alebo cyrilský. Rómer dokázal, že ide o gotický nápis v latinskom jazyku. 120 Medzi 
prvých autorov, ktorí publikovali texty s epigrafickou tematikou v slovenčine, patril 
Augustín Horislav Krčméry (1822 – 1891). V krátkom príspevku z roku 1877 predstavil 
štyri novoveké nápisy z Fiľakova. 121

ZAČIATKY (ČESKO)SLOVENSKEJ VEDECKEJ EPIGRAFIE
V medzivojnovom období nepatril epigrafický výskum medzi priority (česko)sloven-

skej historiografie, preto sa s textami o historických nápisoch možno vo vtedajšej vedec-
kej literatúre stretnúť len sporadicky. V Európe výskum antických nápisov predbehol 
systematické skúmanie stredovekých a mladších epigrafických textov a to isté sa udialo 
aj na Slovensku. Prvé starorímske jednotliviny (najmä tehly s kolkovými nápismi) či 
dokonca ešte staršie nápisy na keltských minciach boli známe už v 18. a 19. storočí. No 

z Eliášoviec, Mostovej a i.). Neskôr materiál doplnil a súhrnne vydal v Archeológiai Közlemények 
1, 1859, s. 23 – 173. Nápisy spomínal aj v diele Magyar régeszeti krónika, sine loco 1861 (rímsky 
nápis z Bratislavy-Dunajskej ulice, z Hurbanova, „veľmi starý kameň s nápisom“ z reformovaného 
kostola v Lučenci, nápisy na rímskych minciach a pod.).

115 Napr. v diele Henszlmann, Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei, Budapest 1880 sa 
autor venoval nápisom na náhrobkoch vo Sv. Juri a Pezinku.

116 Najmä Kubínyi, Ferencz: Zolyómmegye műemlékei. In: AK 4, Pest 1864, s. 17 – 43.
117 Spiritza, Nielen epitafy sú epigrafmi, s. 65.
118 K jeho dielu napr. Jankovič, Vendelín: Viktor Myszkovszky (1838 – 1909). In: Monumentorum 

tutela 10, 1973, s. 83 – 223; novšie Viktor Miškovský a súčasná ochrana pamiatok v Strednej Európe, 
zost. Jozefína Čorejová – István Bardoly – Jolán Váliné Pogány, Bratislava 1999.

119 Rukopis uložený v: SNA, SABK K-10 – 28, f. 32r-41r.
120 Rómer, Flóris: Tót-e a f. szemerédi templom eme felirata. In: Magyar Sion 3, 1865, s. 302 – 305. 

Viac ku odbornej diskusii ohľadom nápisu z Horných Semeroviec vedenej v 19. aj 20. storočí Še-
divý, Juraj: Nápis v Horných Semerovciach alebo ako sa gotický text menil na hlaholský a neskôr 
staromaďarský. In: Zborník FiF UK-Historica 49, 2014 (v tlači).

121 Krčméry, A(ugust): Nápisy vo Fiľakove. In: Slovenský letopis pre historiu, topografiu, archaeolo-
giu a ethnografiu 2, 1877, s. 286 – 289. J. Spiritza upozornil aj na rukopisný text Štefana Nikolaja  
Hýroša (1813 – 1888) – bližšie Stano, Pavol: Prvý slovenský rukopis o dejinách umenia a umelec-
kých pamiatkach. In: Pamiatky a múzeá 1957, s. 88 – 92.
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o prvý súpis antických textov z územia Slovenska sa pokúsil až v medzivojnovom období 
vo svojej práci Limes Romanus na Slovensku zakladateľ slovenskej antickej historiografie 
Vojtěch Ondrouch (1891 – 1963). 122 Zachytil 53 individuálne vytvorených nápisov, 
venoval sa však aj sériovo vyrábaným textom (napr. na tehlách, keramike, sponách či 
minciach). Napriek viacerým chybám je Ondrouchova práca prvou vedeckou syntézou 
jednej chronologicky vymedzenej skupiny epigrafických nosičov z územia Slovenska. 
Metodika jeho sprístupňovania je dnes už zastaraná, no pre danú dobu akceptovateľná: 
Po krátkej charakteristike nosiča (autor väčšinou zachytil len okolnosti nálezu) sa snažil 
o typograficky čo najvernejšie zobrazenie zachovanej časti nápisu (túto ambíciu dnes 
nahrádza fotografia). Nasledoval prepis textu doplnený o skrátené alebo zničené časti 
(nie podľa dnes dnes bežných pravidiel, absentoval preklad textov).

Väčší počet starorímskych pamiatok (aj s nápismi) sa objavil až so systematickejším 
skúmaním Rusoviec – antickej Gerulaty – po druhej svetovej vojne. Pri ich spracovaní 
nadviazali na Ondrouchovo dielo klasickí filológovia z Masarykovej (vtedy J. E. Pur-
kyně) univerzity v Brne. Najskôr Josef Češka (1923) s Radislavom Hošekom (1922) 
a neskôr druhý autor sám publikovali súpisy dovtedy známych starorímskych textov 

122 Ondrouch, Vojtěch: Limes Romanus na Slovensku, Bratislava 1938, najmä s. 34 – 63.

Obr. 15: Krátky článok o ranonovovekých fiľakovských nápisch od A. H. Krčméryho patrí medzi najstaršie 
epigrafické publikácie v slovenčine.
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z územia Slovenska južne od Dunaja. 123 Až 
po vyše troch desaťročiach vznikla na Uni-
verzite Konštantína Filozofa v Nitre diplo-
mová práca Františka Žáka, ktorej cieľom 
bolo doplnenie oboch súpisov o epigrafické 
texty pochádzajúce z archeologických nálezov 
(najmä rôzne krátke texty na predmetoch 
každodenného života). 124 Pri príležitosti 1800 
rokov od vzniku najznámejšieho rímskeho 
nápisu na Slovensku – trenčianskeho – vzni-
kol dokonca obsiahlejší zborník s štúdiou 
syntetizujúcou výskumy k tomuto nápisu. 125 
V  zásade ku  antickým nápisom latinkou 
možno rátať aj nápisy na keltské minciach, 
ktorým sa venovala najmä Eva Kolníková. 126 
Práve v čase dokončovania tejto práce vyšla 
monografia s mnohosľubným názvom La-
tinská epigrafika (sic!) na Slovensku, no jej 
autor Pavol Valachovič sa venuje prakticky len 
dejinám výskumov (historiografii), aj to viac 
menej len antického obdobia. 127 K mladším 
sa vyslovil len na niekoľkých stranách. 128

Stredoveké epigrafické texty z nášho 
územia sa v medzivojnovej československej 

odbornej spisbe objavovali ešte zriedkavejšie než antické. Viackrát publikovaný bol 
napríklad objav češtinou písaného nápisu o víťazstve „českých“ jiskrovcov nad „ma-
ďarskými“ huňadyovcami v bitke pri Lučenci v roku 1451, ktorý zapadal do oficiálnej 

123 Češka, Jiří – Hošek, Radislav: Inscriptiones Pannoniae Superioris in Slovacia Transdanubiana 
asservatae, Brno 1967; Hošek, Radislav: Tituli Latini Pannoniae Superioris annis 1967 – 82 in 
Slovacia Reperti, Praha 1984/85.

124 Žák-Matyasowszky, František: Antické nápisové pamiatky na území Slovenska, Nitra 2003.
125 Szászová, Helena: Trenčiansky rímsky nápis vo vedeckej a populárno-vedeckej literatúre.  

In: Laugaricio. Zborník historických štúdií k 1800. výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne, zost. 
Marian Pauer – Milan Šišmiš, Trenčín 1980.

126 Kolníková, Eva: Mince – svedectvo prosperity Keltov. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – 
na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý – Tatiana Štefanovičová, Bratislava 2012, s. 205 – 215 (pozri 
najmä s. 214 – 215 s tabuľkou rôznych druhov nápisov). 

127 Valachovič, Pavol: Latinská epigrafika na Slovensku, Krakow – Trnava 2013. Autor chcel zrejme 
pôvodne len zhrnúť antické epigrafické výskumy a až dodatočne sa rozhodol pre rozšírenie témy.

128 V práci je pritom množstvo nepresných alebo chybných vyjadrení: napr. nie je pravda že by sa 
na slovenských univerzitách neučila epigrafia (s. 11, s. 42), že „záujem o antické epigrafické pamiatky 
prerástol do záujmu aj o latinské epigrafické pamiatky stredovekého a ranonovovekého obdobia“ 
(s. 73) a pod. Práca má metodické problémy (napr. výzva recipovať v epigrafických korpusoch aj 
nápisy vzniknuté reprodukčnými technikami – napr. na tehlách – s. 64); snaha recipovať v korpu-
se aj nápisy z 19. a 20. storočia (s. 69) a pod. Autor nedodržiava základné pravidlá štandardného 
epigrafického prepisu (napr. majuskulný nápis prepisuje minuskulou!). Celkovo je cieľ a význam 
práce, ktorej nepredchádzal samostatný epigrafický výskum jej autora, otázny.

Obr. 16: Ukážka z katalógu F. Žáka Matya-
sowszkeho (2003).
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dejepiseckej línie prvej Československej republiky. 129 Ojedinele sa texty o nápisoch 
objavovali aj na stránkach odborných či populárno-vedných periodík. 130

Až od poslednej štvrtiny 20. storočia badať na Slovensku začiatky seriózneho vý-
skumu stredovekých a ranonovovekých nápisov v teréne (katalógové práce). Najstaršie 
stopy po systematickejšej heuristike v slovenských vedeckých inštitúciách sú spojené 
s menom Alexandra Húščavu (1906 – 1969). V jeho pracovných materiáloch uložených 
na Katedre archívnictva a pomocných vied historických FiF UK v Bratislave sa našiel 
okrem iného aj objemný materiál k epigrafii. Pozostával zo študentských seminárnych 
prác z epigrafie (J. Lacko: Košice, I. Smolinský: vybrané lokality západného Slovenska, 
V. Kopčan: antické nápisy, V. Kunová: vybrané nosiče na fotokópiách z pamiatkového 
ústavu, K. Kunkelová: Bratislava), výstrižkov, výpiskov ale aj z fotografií a kresieb. 
Materiál obsahuje informácie asi ku trom-štyrom stovkám nápisov, z toho asi ku stovke 
existuje aj obrazová dokumentácia. 131 Alexander Húščava triedil nápisy podľa nosi-
čov (náhrobky, zvony, krstiteľnice, kalichy, maľba), korešpondoval aj s niektorými 
domácimi a zahraničnými inštitúciami, no jeho pokus o heuristiku, ktorá by mohla 
smerovať ku korpusu, skončil kvôli jeho smrti hneď v začiatkoch. Zrejme v súvislosti 
s jeho snažením vznikla prvá epigrafii venovaná diplomová práca na Slovensku. 132

Po smrti Alexandra Húščavu sa epigrafia vyučovala na Univerzite Komenského 
v Bratislave len okrajovo ako súčasť kurzu paleografie (Jozef Novák, Leon Sokolovský), 
no aj v tomto období vznikali epigrafické záverečné študentské práce. Po Ivanovi 
Smolinskom, ktorý písal o nápisových pamiatkach Bratislavy, sa epirafii v Trnave veno-
vala Michaela Repová. 133 Spomenutia hodná je aj rozsiahla práca Študentskej vedeckej 
odbornej činnosti, ktorej autorky – študentky klasickej filológie, sa zaoberali latinskými 
nápismi na pamiatkach Bratislavy. Opísali 72 nosičov s nápismi od 16. do 19. storočia 
nachádzajúcich sa na verejne prístupných miestach. 134 V seminári Leona Sokolovského 
vznikla napokon diplomová práca venovaná nápisom z okresu Trenčín do roku 1850. 135

Epigrafie sa čiastočne týkali aj magisterské práce obhajované v deväťdesiatych rokoch 
na Trnavskej univerzite v Trnave. Išlo v zásade o kampanologické katalógy menších re-

129 Chaloupecký, Václav: Jiráskovo bratrstvo v dokumentech. Středověké listy ze Slovenska, Brati-
slava – Praha 1937, s. 57. Nápis znie: Jan Gyskra / z brandysa / nayasnyessieho / krale laczlawa etc. / 
hewpt(ma)n geho / zemye vhorske / Jan Radostinsky. It(em) od narozenye [syna buozieho] Tysycz sstrzysta 
etc. LII leta / pateg den Swateho Matheye [w puoshtu] Slowutny panoss / Adam z [brahanovicz] sluzebnyk 
krale / [Ladyslawa … byl s gynymy dobrymy lydmi gessto … toho walacha] u luczencze porazyly [we szyk] 
slovutneho pana / Jana z bra[ndysa].

130 Juraj Spiritza upozornil napr. na článok Liptovské nápisy. In: Zborník Liptovského múzea, január 
1932, s. 13; apríl 1933, s. 117. 

131 Za upozornenie na materiál ďakujem kolegovi z Univerzity Komenského v Bratislave Doc. PhDr. 
Jurajovi Roháčovi, CSc. 

132 Smolinský, Ivan: Epigrafické pamiatky Bratislavy a jej okolia. Diplomová práca (Katedra archív-
nictva a PVH, FiF UK v Bratislave) 1970. 

133 Rákoviová-Chalupecká, Mária: Heraldické a epigrafické pamiatky v chráme sv. Jakuba v Levoči 
do konca 16. storočia, Diplomová práca (Katedra archívnictva a PVH, FiF UK v Bratislave) 1981; 
Repová, Michaela: Epigrafické pamiatky v Trnave od 14. do začiatku 19. storočia, Diplomová 
práca (Katedra archívnictva a PVH, FiF UK v Bratislave) 1993.

134 Demcsáková, Edita – Buzássyová, Ľudmila – Baginová, Oľga: Súpis latinských nápisov 
v Bratislave (práca SVOČ, FiF UK v Bratislave 1989).

135 Rašičová, Martina: Súpis epigrafických pamiatok v okrese Trenčín do roku 1850, Diplomová 
práca (Katedra archívnictva a PVH, FiF UK v Bratislave) 2004.
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giónov – väčšinou okresov – ktoré súhrnne pasportizovali približne tretinu slovenského 
územia (mesto Trnava, okr. Galanta, Hlohovec, Piešťany, Malacky, Senica, Skalica a i.). 
Viedli ich Jozef Šimončič a Juraj Spiritza. 136 Záverečné študentské práce s epigrafickým 
zameraním vznikajú v ostatných rokoch aj na Prešovskej univerzite v Prešove (školiteľka 
Marcela Domenová). Opäť ide o práce najmä z oblasti kampanologických pamiatok 
sakrálnych objektov Šariša (Prešov, Giraltovské farnosti a filiálky, zvonolejárska čin-
nosť Buchnerovcov) 137 alebo o epigraficko-genealogické bádania. 138 Epigrafii v Above 
bola venovaná práca na Katolíckej univerzite v Ružomberku (dekanát Lipany, školiteľ 
Peter Zubko). 139 Diplomové práce sú často charakteristické nejednotnosťou metodiky 
a nekompatibilnosťou s európskymi štandardmi. Len pri niektorých je vidieť snahu 
aplikovať poznatky a metodiku nemecko-českú (W. Kocha resp. J. Roháčka).

Metodickú nejednotnosť by mali odstrániť teoretické práce a príručky. Prvé 
publikované úvahy o epigrafii ako takej, o jej postavení v sústave historických vied 
a aktuálnych cieľoch vzhľadom na potreby slovenskej vedy sa datujú pravdepodobne 
až do roku 1986. Zborník, v ktorom sa objavili, bol výstupom z konferencie o problé-
moch pomocných vied historických konanej v Námestove rok predtým. Odzneli na nej 
príspevky o paleografii (R. Marsina) a epigrafii (V. Segeš). 140 Vo svojom niekoľkostra-
novom príspevku V. Segeš ešte len načrtol európsky vývoj tejto disciplíny a naznačil jej 
možné perspektívy v slovenských podmienkach. Medzi prvými si uvedomil potrebu 
súpisu historických nápisov. O päť rokov neskôr sa v Čingove konala konferencia 
venovaná špeciálne paleografii, epigrafii a kodikológii. Z rokovania nevzišiel zbor-
ník, len dve štúdie na stránkach Slovenskej archivistiky. Epigrafie sa dotkol len autor 
jednej z nich – Leon Sokolovský, ktorý sa venoval vzťahu paleografie a epigrafie. 141 
Materiálovo najbohatšiu úvahu o epigrafii ako vede publikoval až o desaťročie neskôr 

136 Zoznam prác spolu s mapkou spracovanosti územia Slovenska pozri v: Gembický, Juraj: Research 
of the Bells in Slovakia – Source for Epigraphy. In: The History of Written Culture in the „Car-
patho-Danubian“ Region I, zost. Hana Pátková – Pavel Spunar – Juraj Šedivý, Bratislava – Praha 
2003, s. 106 – 112. 

137 Rendek, Lukáš: Kampanológia – Zvony vo vybraných sakrálnych objektoch mesta Prešov (Epigra-
ficko-kampanologická štúdia). Bakalárska práca (Inštitút histórie, Prešovská univerzita v Prešove) 
2010; Tenže: Kampanologické pamiatky zvonolejárskej rodiny – firmy Buchner v Prešove a iných 
lokalitách východného Slovenska. Diplomová práca (Tamže) 2011; Karabašová, Veronika: Zvony 
vo vybraných sakrálnych objektoch okresu Košice-okolie, Bakalárska práca (Tamže) 2012; Kmec, 
Matúš: Kampanologické pamiatky giraltovských farnosti a ich filiálok. Bakalárska práca (Tamže) 
2011; Tenže: Epigraficko-kampanologické pamiatky rímskokatolíckych farností v okrese Stropkov, 
Diplomová práca (Tamže), 2013; Marjaková, Magdaléna: Historicko-epigrafický rozbor Urbano-
vej veže v Košiciach, Diplomová práca (Tamže), 2013. V súčasnosti vedie M. Domenová bakalárske 
práce súvisiace s epigrafiou v okrese Stará Ľubovňa, Prešov, Vranov nad Topľou a Košiciach.

138 Karabašová, Veronika: Epigraficko-genealogické pamiatky na vybraných stavbách palácového 
typu v Košiciach, Diplomová práca, (Katedra PU v Prešove) 2014. Všetky záverečné študentské 
práce je možné nazrieť cez www.crzp.sk.

139 Gaľa, Milan: Zvony v dekanáte Lipany, Diplomová práca (Katolícka univerzita v Ružomberku, 
TF Košice) 2007.

140 Marsina, Richard: Paleografia. In: Pomocné vedy historické, súčasný stav a perspektívy, zost. 
Ladislav Vrteľ, Dolný Kubín 1986, s. 53 – 57; Segeš, Vladimír: Epigrafika. In: Tamže, s. 58 – 61.

141 Sokolovský, Leon, Paleografia na Slovensku? In: Slovenská archivistika 26, 1991, č. 1, s. 36 – 55. 
Druhá štúdia bola venovaná čisto paleografickej problematike: Marsina, Richard: Vývoj listinného 
písma v stredoveku na Slovensku. In: Slovenská archivistika 26, 1991, č. 1, s. 21 – 35.
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Juraj Spiritza. 142 Inšpirovaný Rudolfom Kloosom sa priklonil k sociálnohistorickej 
definícii predmetu epigrafie (epigrafické texty na rozdiel od paleografických tvorili 
podľa J. Spiritzu remeselníci, ktorí neboli školenými pisármi a nepoužívali pisárske 
náčinie). Ako prvý načrtol dejiny výskumov ku slovenským epigrafickým pamiatkam 
a pripomenul, koľko nápisových pamiatok absentuje v Súpise pamiatok Slovenska. 
Napokon uviedol viacero nápisov, ktoré rozdelil do kategórií „vytesané do kameňa, 
odliate na artefaktoch z bronzu, na artefaktoch z iných kovov (liturgické náčinie), 
na dreve, na murovaných stenách, na ďalších materiáloch“. Bilanciu a perspektívy 
epigrafie a paleografie načrtol Juraj Šedivý v roku 2001. Zhrnul novšie výskumy, načrtol 
ciele a uviedol tituly korpusového charakteru k jednotlivým druhom nosičov, ktoré by 
pri prípadnom epigrafickom výskume v budúcnosti mohli byť užitočné. 143 K jednot-
nej slovenskej nomenklatúre (názvy epigrafických písiem) prispel štúdiou venovanou 
Alexandrovi Avenariovi. 144 Systematickú domácu terminológiu (názvy písmen a ich 
častí) navrhol v medzinárodnom paleograficko-epigrafickom slovníku. 145 Jednotnú 
metodiku epigrafickej práce potom predstavil na stránkach Slovenskej archivistiky. 146 
Po medzinárodnej oponentúre a diskusii by mala táto kniha predstavovať na Slovensku 
záväznú teoretickú príručku pre epigrafické výskumy a publikovanie ich výstupov.

SLOVENSKÁ LITERATÚRA Z PRÍBUZNÝCH DISCIPLÍN 
S EPIGRAFICKÝM VYUŽITÍM
Tejto problematike je venovaná posledná časť tejto knihy, preto len v krátkosti možno 

uviesť, že napriek nerozvinutosti špecializovaných epigrafických prác na Slovensku môžu 
epigrafi pri terénnych výskumoch alebo pri koncipovaní súborných syntéz vychádzať 

142 Spiritza, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská archivistika 31, 1996, č. 2, s. 61 – 85.
143 Šedivý, Juraj: Dejiny latinského písma na Slovensku – stav a perspektívy. In: Studia historica 

Tyrnaviensia 2, 2002, s. 73 – 82.
144 Šedivý, Juraj: Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých pamiatok na základe ich nápisov.  

In: Byzantinoslovaca 1, 2006, s. 244 – 252;
145 Vocabularium parvum scripturae latinae, zost. Juraj Šedivý – Hana Pátková, Bratislava – Praha 

2007.
146 Šedivý, Juraj: Stredoveké a novoveké epigrafické texty a metodika ich opisu. In: Slovenská archi-

vistika 47, 2012, č. 2, s. 18 – 39.

Obr. 17a, b, c: Gotická minuskula na portáli kostola v Horných Semerovciach: 1485 iacobus; prepis nápisu  
F. Rómerom; krkolomná interpretácia P. Püspüki Nagya, ktorý sa domnieval, že ide o staromaďarské runy.
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z rozsiahlych pamiatkových výskumov (publikovaných v špeciálnych periodikách 147 
alebo v nepublikovaných správach 148), z prác k dejinám umenia na Slovensku (najmä 
z diel korpusového charakteru), z kampanologických a ďalších štúdií.

Práve posledná štvrtina 20. storočia bola obdobím, kedy vzniklo množstvo kor-
pusových prác, katalogizujúcich potenciálne epigrafické nosiče. Medzi relevantnými 
syntézami treba na prvom mieste spomenúť moderné a komplexne poňaté tri diely 
projektu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika, Renesancia a Barok. 149 
Množstvo epigrafických nosičov opisujú aj dve regionálne syntézy gotického umenia 
z košických a bratislavských zbierok. 150 Ku nástennej maľbe treba uviesť prvú veľkú 
syntézu k celému územiu od Vlasty Dvořákové, Josefa Krásu a Karla Stejskala. 151 
Regionálne monografie o nástennej maľbe v Liptove uverejnila Katarína Biathová, 
ku Gemeru a Malohontu Milan Togner a k Spišu ten istý s Vladimírom Plekancom. 152 
Množstvo nápisov sa nachádza na stredovekých tabuľových oltároch, ktoré syntenticky 
spracovala Libuše Cidlinská (dokonca časť textov na oltároch autorka v svojom diele 
aj prepísala). 153 Jedným z mála slovenských príspevkov ku fenoménu grafity je štúdia 
Juraja Gembického. 154

Samostatnú kategóriu tvoria sepulkrálie. Čiastkové súpisy podľa vybraných lokalít 
ponúkli odbornej verejnosti Zuzana Ludiková, Géza Pálffy a Árpád Mikó. 155 Sepulkrálie 
z Banskej Štiavnice spracovala Adriana Matejková. 156 Slovenské stredoveké sepulkrálie 
sú takmer úplne spracované (aj s analýzou zachovaných nápisov) vo veľkej monografii 
pripravenej ako podklad pre udelenie hodnosti doktora vied z pera Pál Lőveiho.157 Čiast-

147 Najmä Pamiatky a múzeá, Monumentorum tutela, Monument revue.
148 Uložené v Archíve Pamiatkového úradu SR alebo na krajských úradoch.
149 Gotika. Dejiny výtvarného umenia na Slovensku, zost. Dušan Buran, Bratislava 2003; Renesan-

cia. Dejiny výtvarného umenia na Slovensku, zost. Ivan Rusina, Bratislava 2009; Barok. Dejiny 
výtvarného umenia na Slovensku, zost. Ivan Rusina, Bratislava 1998.

150 Gotické umenie z košických zbierok, zost. Anton Glatz, Košice 1995; Gotické umenie z brati-
slavských zbierok, zost. Anton Glatz, Bratislava 1999. 

151 Dvořáková, Vlasta – Krása, Josef – Stejskal, Karel: Středověká nástěnná malba na Slovensku, 
Praha – Bratislava 1978.

152 Biathová, Katarína: Maliarske prejavy stredovekého Liptova, Bratislava 1983; Togner, Milan: 
Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Bratislava 1989; Togner, Milan – Plekanec, Vladimír: 
Stredoveká nástenná maľba na Spiši, Bratislava 2012.

153 Cidlinská, Libuše: Gotické krídlové oltáre, Bratislava 1989.
154 Gembický, Juraj: Nápisy na omietkach. Omietka ako prameň (historických) nápisov. Úvodná 

sonda do témy z pohľadu historika In: Zborník z konferencie NOSTALGIA Omietka. Ochrana – 
krásy architektúry. Bratislava 2002, s. 11 – 17.

155 Ludiková, Zuzana: Niekoľko príkladov náhrobných pamiatok humanistov zo západného Sloven-
ska (Tumba Ladislava Kubínskeho). In: Galeria. Ročenka Slovenskej narodnej galerie v Bratislave, 
Bratislava 2002, s. 123 – 136; Tá istá: A nagyszombati székesegyház késő reneszánsz és barokk 
síremlékei. In: Műveszettörténeti Értesítő 51, 2002, s. 85 – 106; Tá istá – Mikó, Árpád – Pálffy, 
Géza. A lőcsei Szent Jakab-templom reneszánsz és barokk síremlékei, epitáfiumai és halotti címerei 
(1530 – 1700). In: Műveszettörténeti Értesítő 55, 2006, s. 327 – 410; Tá istá: Náhrobné pamiatky 
Révaiovcov v 16. a 17. storočí. In: Rod Révai v slovenských dejinách, zost. Miloš Kovačka – Eva 
Augustínová – Maroš Mačuha, Martin 2010, s. 380 – 394.

156 Matejková, Adriana: Epigrafické sepulkrálne pamiatky v zbierkovom fonde SBM v Banskej 
Štiavnici. In: Zborník Slovenského banského múzea 23, 2012. Štúdia, žiaľ, vyšla skôr, než autorke 
boli doručené pripomienky oponenta, preto metodika opisu nápisov nie je štandardizovaná.

157 Práca je online prístupná na: http://real-d.mtak.hu/381/1/Lovei_Pal1.pdf. Zatiaľ knižne nevyšla: 
Lővei, Pál: Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria. Bevezető fejezetek a középkori Magyar- 
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kové štúdie ku sepulkráliám západného Slovenska (F. Gahér), východného Slovenska 
(M. Čovan, Z. Čovanová Janošíková) publikovali členovia tímu z FiF UK v Bratislave. 158

Kampanologický výskum, ktorý je významnou pomôckou pre epigrafické súpisy, 
pokročil nielen vďaka vyššie spomínaným záverečným študentským prácam, ale aj 
vďaka veľkým monografiám: Pál Patay uverejnil súpis zvonov z územia celého Uhor-
ska spolu s ich detailným opisom (analyzujúc aj sprievodné nápisy). 159 Zvony zo Spiša 
sa ako jediné zo slovenských regiónov zatiaľ dočkali komplexnej monografie z pera 
Juraja Spiritzu. 160 Veľmi často sa nápisy nachádzajú aj na liturgických predmetoch, 
ku ktorým existuje veľká trojzväzková syntéza od Ilony Cónovej v rukopise, ako aj 
viacero publikovaných monografií od tej istej autorky či od Evy Toranovej a ďalších. 161

Pre systematickú epigrafiu (napr. jej súčasť – nápisovú paleografiu) je dôležité štú-
dium nápisov na nosičoch vzniknutých reprodukčnými technikami. Pri analýze nápisov 
na minciach možno siahnuť po kvalitných maďarských aj slovenských numizmatických 
korpusoch. 162 Podobne pri analýze písma pečatí možno využiť viaceré syntetické práce 
so slovenským sfragistickým materiálom. 163

SNAHA O KOORDINOVANÉ A CELOPLOŠNÉ VÝSKUMY
Vďaka viacerým zmieneným predprácam sa začali vytvárať perspektívy pre paspor-

tizáciu epigrafického kultúrneho dedičstva aj na Slovensku. Prvé snahy v tejto oblasti 
sa viažu na Univerzitu Komenského v Bratislave. Na jej Filozofickej fakulte sa o ko-
ordinovanejšie aktivity zaslúžil Alexander Húščava, pod ktorého vedením vznikali 
seminárne a absolventské práce o historických nápisoch. Po jeho smrti sa téme študenti 
venovali už len sporadicky. Neskôr zazneli dvoje výzvy o odštartovanie komplexnejších 

ország síremlékeinek katalógusához (akadémiai doktori értekezés) I – II (+ képek), Budapest 2009.
158 K ich publikáciám pozri nižšie.
159 Patay, Pál: Corpus campanarum antiquarum Hungariae. Magyarország régi harangjai és ha-

rangöntői 1711 előtt, Budapest 1989. Analógie najmä ku zvonom zo Spiša možno nájsť aj v edícii 
sedmohradských zvonov: Benkő, Elek: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi, 
Budapest – Kolozsvár 2002.

160 Spiritza, Juraj: Spišské zvony, Bratislava 1972.
161 Toranová, Eva: Goldschmiedekunst in der Slowakei, Hanau, 1998; Toranová, Eva  –  

Červeňanský, Mikuláš – Brunovský, Daniel: Cínárstvo na Slovensku, Bratislava 1980; Cónová, 
Ilona: Gotické zlatnícke liturgické predmety na Slovensku. Katalóg (= Rukopis v Archíve Pamiatko-
vého úradu SR, 1995 – l999); Tá istá: Gotické zlatnícke liturgické predmety na Slovensku. Inventár.  
In: Galéria. Ročenka Slovenskej národnej galérie 2002, s. 99 – 122. Ojedinele sa slovaciká vysky-
tujú aj v: Kolba, Judit H.: Liturgische Goldschmiedearbeiten im Ungarischen Nationalmuseum. 
14. – 17. Jahrhundert, Budapest 2004.

162 Réthy, László: Corpus nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes éremtár I. Árpádházi királyok 
kora, Budapest 1899; Zimmermann, Lajos: Pótlék a Corpus nummorum Hungariae. Magyar 
Egyetemes éremtár I. Árpádházi királyok pénzei, Budapest 1907; Réthy, László: Corpus nummo-
rum Hungariae. Magyar Egyetemes éremtár II. Vegyesházi királyok kora, Budapest 1907; Huszár, 
Lajos: Münzkatalog Ungarn. Von 1000 bis heute, Budapest 1979; Hlinka, Jozef: Vývoj peňazí 
a medailí na Slovensku, Bratislava 1970; Hlinka, Jozef –Kazimír, Štefan – Kolníková, Eva: 
Peniaze v našich dejinách, Bratislava 1976.

163 Novák, Jozef: Slovenské mestské a obecné erby, Bratislava 1967 (2. vyd. 1972); Tenže: Pečate miest 
a obcí na Slovensku 1 (A – M), 2 (N – Ž), Bratislava 2008; Sokolovský, Leon: Pečate a znaky 
stolíc na Slovensku, Bratislava 2010; Vrtel, Ladislav: Osem storočí slovenskej heraldiky, Martin 
2003; V zásade je využiteľná aj syntéza uhorských panovníckych pečatí od maďarských autorov: 
Èrszegi, Géza –Sölch, Miklós: Sigilla regum – reges sigillorum. Regal Portraits on Seals from 
the Hungarian National Archives, Budapest 2002.
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výskumov (V. Segeš a neskôr J. Spiritza), 164 no bez reálnej odozvy a terénnych výskumov 
či publikačných výstupov.

Až v poslednom decéniu 20. storočia začal autor tejto štúdie učiť na FiF UK v Bra-
tislave okrem rímskych epigrafických nápisov aj stredovekú a ranonovovekú epigrafiu 
(polsemestrový kurz). Viedol študentov archívnictva a histórie v rámci seminárnych, 
bakalárskych a diplomových prác k spracúvaniu domáceho epigrafického materiálu. 
V roku 2005 vznikla na katedre archívnictva a pomocných vied historických prvá 
rigorózna práca s epigrafickou tematikou (nápisová paleografia sondážne vybratých 
nosičov z celého Slovenska). 165 Technické a finančné predpoklady pre prípravu celoštát-
neho súpisu si ten istý autor overil o rok neskôr, keď riešil univerzitný grant s názvom 
Čiastkový súpis stredovekých nápisov z územia dnešného Slovenska. Bolo evidentné, že 
pre súpis nezíska etablovaných profesionálov, z ktorých mali všetci svoje rozbehnuté pro-
jekty a téme sa nikto z nich systematicky nevenoval. Strategickou potrebou bolo preto 
získať istý počet vlastných doktorandov a diplomandov. To sa postupne podarilo: v roku 
2007 sa na katedru podarilo získať Miroslava Čovana, ktorý mal vykonať epigrafický 
výskum Šariša. Ďalší rok pribudol doktorand František Gahér, ktorý sa mal zamerať 
na oblasť juhozápadného Slovenska. Ku dvom dizertačným prácam pribudlo viacero 
bakalárskych a diplomových prác (Tatiana Bérešová, Terézia Juračková, Mária Mi-
chalovová, Milena Klenovičová). Vďaka pochopeniu vtedajšieho vedúceho katedry tak 
vznikol malý tím, ktorý začal prípravné práce na celoštátnom epigrafickom súpise. 166

Pred publikovaním prvých súpisových dielov bolo potrebné ujasniť si metodiku 
práce. Z toho dôvodu inicioval J. Šedivý projekt Vedecké sprístupnenie nápisového 
kultúrneho dedičstva v strednom Podunajsku (Wissenschaftliche Erschließung des inschri-
ftlichen Kulturerbes im mittleren Donauraum), na realizácii ktorého sa stretli bádatelia 
zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. V rámci projektu boli zorgani-
zované semináre v Bratislave (máj 2007) 167 a v Banskej Štiavnici (október 2007). Na ne 
nadviazalo pracovné stretnutie z novembra 2012 v Bratislave, kde kolegovia z Rakúska, 
Čiech a Maďarska konzultovali definitívnu podobu slovenskej metodiky. Po diskusiách 
navrhol Juraj Šedivý záväznú terminológiu a metodiku publikovania epigrafických vý-
skumov, podľa ktorej by sa mali v budúcnosti orientovať editori historických nápisov. 168

Zatiaľ čo metodika epigrafických výskumov a publikovania je pomerne univerzál-
na, tak nomenklatúra (názvoslovie jednotlivých druhov epigrafických písiem) ako aj 
terminológia (názvy konkrétnych písmen a ich častí) je Scyllou a Charybdou každého 
„národného projektu“. Časť epigrafickej terminológie zapracoval Juraj Šedivý spolu 
s Jiřím Roháčkom, Pálom Lőveim a Zoltánom Váradym už do medzinárodného slov-
níka termínov ku dejinám písma (paleografia a epigrafia, čiastočne aj kodikológia). 169 

164 Segeš, Epigrafika, s. 60 – 61; Spiritza, Nielen epitafy sú epigrafmi, s. 83 – 84.
165 Šedivý, Juraj: Stredoveké nápisové písma na pamiatkach z územia dnešného Slovenska (Rigorózna 

práca na Katedre achívnictva a PVH, FiF UK) 2005.
166 Základné informácie o projekte boli publikované v článočku Corpus Inscriptionum Slovaciae: 

Inscriptiones Medii Aevi. Súpis nápisov zo Slovenska: Stredoveké nápisy. In: Informátor Archívu 
Pamiatkového úradu SR 2006, č. 34, s. 8. 

167 Informoval o ňom krátky príspevok Čovan Miroslav: Informátor Archívu Pamiatkového úradu 
SR 2007, č. 36.

168 Šedivý, Stredoveké a novoveké epigrafické texty, s. 18 – 39.
169 Vocabularium parvum scripturae latinae, zost. Juraj Šedivý – Hana Pátková, Bratislava – Praha 

2007.
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Množstvo termínov, ktoré sa týkajú epigrafických nosičov, však bude navrhnuté až 
v tejto knihe vôbec prvý raz (napr. ucelená terminológia sepulkrálnych pamiatok). 170

Vedúci epigrafického minitímu Juraj Šedivý zároveň s riešením teoretických otá-
zok a vytváraním tímu spolupracovníkov na fakulte nadviazal zahraničné kontakty 
(usporiadal tri medzinárodné pracovné stretnutia s účastníkmi zo štyroch krajín, vďaka 
čomu začala byť slovenská epigrafia medzinárodne recipovaná – v roku 2006 vo Viedni 
a 2007 v Greifswalde sa prvý raz ako zástupca Slovenska zúčastnil konferencie projektu 
Die Deutschen Inschriften a v roku 2008 v Prahe medzinárodného fóra venovanému 
sepulkráliám a epigrafii – odvtedy sa jej každý rok zúčastňuje aspoň jeden zástupca 
tímu). Pre zjednodušenie katalogizácie založil elektronickú databázu nápisov z územia 
Slovenska. 171 Vďaka výskumom v teréne odštartoval sériu vedeckých štúdií venovaných 
epigrafickej problematike. Kým do zahájenia jeho aktivít vyšli na Slovensku v zásade 
len dva epigrafické príspevky venované neantickým nápisom, v nasledujúcom necelom 
desaťročí vznikli približne dve desiatky príspevkov od autorov z fakultného tímu.

Vypovedaciu schopnosť epigrafických prameňov predstavil Juraj Šedivý na kon-
ferencii venovanej historickým prameňom vo všeobecnosti. 172 Na príklade notoricky 
citovaného nápisu zo Spišskej Kapituly poukázal na nezrovnalosť medzi použitým 
písmom a zaužívaným datovaním (nápis bežne datovaný do roku 1317 je v skutoč-
nosti napísaný písmom, aké sa v strednej Európe objavuje ojedinele až po polovici  
14. storočia a vznikol až v 16. storočí), vznik ranogotického náhrobku neznámeho 
Petra z Bratislavy posunul naopak z roku 1341 na prelom 13. a 14. storočia a napokon 
poukázal na neznáme grafity so slovenským osobným menom Janko datované do roku 
1492. 173 Vo viacerých štúdiách sa venoval nápisovej paleografii (vývinu epigrafického 
písma) – jednak s ohľadom na všeobecný vývoj v stredovekom Uhorsku 174 a jednak 
špecificky na prelome stredoveku a novoveku (približne generáciu pred a po roku 
1500) .175 Pozornosť venoval aj vývoju písma na jednotlivých typoch nosičov – napríklad 
na stredovekých sepulkráliách z územia Slovenska 176 alebo na stredovekých uhorských 
pečatiach. 177 V oboch prípadoch vytvoril databázu niekoľko stovák exaktnejšie dato-
vateľných jednotlivín a na základe ich spoločných znakov navrhol datovacie schémy 
pre dané typy nosičov. Zistil napríklad, že pokým v 13. storočí patrili pečate ku kon-

170 K tejto téme pozri kapitolu v tejto práci (s. 184 – 209): Šedivá, Zdenka: Základné architektonické 
a príbuzné termíny používané pri opise epigrafických nosičov.

171 Databáza je spracovaná v programe Microsoft Excel a zachytáva údaje k vyše štyri tisíc jednotli-
vinám (nápisom a potenciálnym nosičom). Sledovanými položkami sú typ zachovania (originál, 
odpis, desideratum), lokalita, šľachtická stolica, objekt, bližšia lokalizácia, špecifikácia, datovanie 
a autor opisu. Zatiaľ je databáza prístupná len pre členov tímu, od roku 2016 by mala byť verejne 
prístupná na internete. 

172 Šedivý, Juraj: K datovaniu troch sporných epigrafických prameňov našich dejín. In: Studia historica 
Tyrnaviensia 7, Trnava 2008, s.  53 – 69.

173 Tamže.
174 Šedivý, Juraj: Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých pamiatok na základe ich nápisov.  

In: Byzantinoslovaca 1, 2006, s. 244 – 252.
175 Tenže: Epigrafické písma z územia Slovenska medzi neskorou gotikou a renesanciou. In: Zborník 

FF UK –  Historica 47, Bratislava 2008, s. 7 – 26.
176 Tenže: Littera epigraphica sepulcralium mediaevalium Hungariae superioris. In: Epigraphica et 

sepulcralia 2, zost. Jiří Roháček, Praha 2009, s.  289 – 312.
177 Tenže: Stredoveké uhorské pečate a ich písmo. K datovaniu pečatí analýzou písma. In: Pečate 

a ich používatelia, zost. Júlia Ragačová, Bratislava 2007, s. 129 – 145.
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zervatívnym nosičom, na sklonku stredoveku boli naopak najprogresívnejším typom. 
Regionálne sa zameriava najmä na nápisy z oblasti Bratislavy a Spiša, pričom z týchto 
oblastí pripravuje súpis stredovekých nápisov a ponúkol niekoľko prvých publikácií. 178 
Perspektívne mapuje aj región Gemera a Novohradu. 179 Tematicky publikuje aj texty 
ku prieniku ľudových (nelatinských) jazykov do písomnej (aj epigrafickej) sféry. 180 
Za jeho najzaujímavejší objav epigrafického textu v ľudových jazykoch možno pokla-
dať náhrobnú dosku pre bratislavského klerika – doteraz považovanú za latinský text 
z roku 1403 (v skutočnosti s nemeckým nápisom z roku 1474). 181

Pre posilnenie epigrafického výskumu sa v roku 2007 podarilo na katedru prijať 
doktoranda so špecializáciou na výskum nápisov – Miroslava Čovana. Absolvent 
Prešovskej univerzity v Prešove v odboroch archívnictvo a PVH (2003), latinský jazyk 
a história (2005) pracoval v tom čase ešte na Pamiatkovom úrade SR. Začal sa venovať 
nápisom zo Šariš a z tohto regiónu publikoval väčšinu svojich domácich aj zahranič-
ných štúdií. 182 Jeho zistenia vhodne dopĺňajú analýzy z dejín umenia od Z. Čovanovej 
Janošíkovej. 183 V septembri 2011 obhájil doktorandskú prácu s názvom Stredoveké 
a ranonovoveké epigrafické pamiatky latinského kultúrneho okruhu na Šariši, z ktorej 
po obohatení o dodatočný archívny a revízny terénny výskum pripravil súpis nápisov 
zo Šariša pre potreby Corpus inscriptionum Slovaciae. 184 V mnohých prípadoch sa mu 
podarilo zistiť mená autorov jednotlivých nápisov či ich nosičov. Viaceré artefakty, 
pri ktorých nebolo známe časové zaradenie, presne alebo aspoň približne zadatoval. 
Niekoľkoročný výskum M. Čovana potvrdil okrem iného účasť talianskych majstrov 
na území Šariša už začiatkom 14. storočia. 185 Okrem Šariša mapuje aj nápisy z Abova 

178 Tenže: Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel, Bratislava 2007; Tenže: 
Stredoveká písomná kultúra na Spiši. In: Historia Scepusii 1, zost. Martin Homza – Stanislav Sroka, 
Bratislava – Krakov 2009, s. 483 – 543.

179 Z južnej oblasti stredného Slovenska zatiaľ publikoval iba štúdiu Tenže: Nápis v Horných Seme-
rovciach alebo ako sa gotický text menil na hlaholský a neskôr staromaďarský. In: Zborník FiF 
UK – Historika 49, 2014 (v tlači).

180 Tenže: Zu ewiger gedechtnuss  … Zachovávanie spomienky (traditio memoriae) v meštianskom 
prostredí stredovekého Prešporka/Bratislavy. In: Memoria et damnacio memoriae ve středověku, 
zost. Martin Nodl a piotr Węcowski, (= Colloquia mediaevalia Pragensia 14), Praha (v tlači).

181 Tenže: Mittelalterliche Schriftkultur, s. 207 – 208.
182 Napr.: Čovan, Miroslav: O niektorých nových poznatkoch k dejinám významných šarišských 

lokalít na základe výskumu epigrafických prameňov. In: SA 45, 2010, č. 1, s. 28 – 38; Tenže: 
Stredoveká a ranonovoveká kultúra východného Slovenska vo svetle najnovších epigrafických, 
paleografických a heraldických zistení. In: SA 46, 2011, č. 1, s. 94 – 111; Tenže: Význam epigra-
fického výskumu pre cirkevné dejiny východného Slovenska. In: Pontes ad Fontes. Církevní dějiny 
ve světle pomocných věd historických, zost. Martina Bolom-Kotari a ďalší, Hradec Králové 2011,  
s. 103 – 119; Tenže: Epigraficko-heraldické pamiatky na rod Kecerovcov. In: Pamiatky a múzeá 61, 
2013, č. 1, s. 56 – 60; Tenže: Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku. In: Epigraphica 
et Sepulcralia 4, zost. Jiří Roháček, Praha 2013, s. 73 – 116; Tenže: Renesančná sepulkrália v Zá-
borskom. In: Pamiatky a múzeá 63, 2014, č. 4, s. 35 – 38; Tenže: Kultúrno-spoločenské pomery 
ranonovovekého Bardejova na pozadí meštianskych sepulkrálií. In: Epigraphica et Sepulcralia 5, 
zost. Jiří Roháček, Praha 2014, s. 41 – 61; Tenže: Páni z Brezovice a ich sepulkrálie. In: Epigraphica 
et Sepulcralia 6, zost. Jiří Roháček, Praha 2015 (v tlači).

183 Čovan, Miroslav – Čovanová Janošíková, Zuzana: Kanónia č. 2 v Spišskej Kapitule. In: Pa-
miatky a múzeá 57, 2008, č. 4, s. 52 – 55; Tí istí: Tri figurálne náhrobky zo Šariša. In: Pamiatky 
a múzeá 59, 2010, č. 2, s. 27 – 32.

184 Súpis bude vytlačený začiatkom roku 2015.
185 Čovan, Miroslav: Nové epigraficko-paleografické zistenia o činnosti talianskych majstrov z an-
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a perspektívne aj zo Zemplína. Vzhľadom na svoje pamiatkárske skúsenosti sa venoval 
aj metodickým problémom spojeným s epigrafiou a pamiatkovou starostlivosťou. 186

O rok po M. Čovanovi sa malý epigrafický tím rozrástol o ďalšieho denného dok-
toranda s epigrafickým zameraním. František Gahér sa epigrafiou malokarpatskej 
oblasti zaoberal už počas štúdia (v roku 2008 obhájil na FiF UK diplomovú prácu 
Epigrafické nápisy vo Svätom Jure a v Pezinku do roku 1800). V dizertačnej práci sa 
venoval širšej oblasti juhozápadného Slovenska vymedzenej Váhom, Malými Karpatmi 
a Malým Dunajom. 187 Na základe svojich výskumov publikoval nielen menšie štúdie 
v periodikách 188 alebo v kolektívnej monografii ,189 ale do veľkej miery pripravil zväzok 
pre projekt Corpus inscriptionum Slovaciae. Z hľadiska tematického sa venuje sepul-
králnym pamiatkam, ktorých vývoj predstavil napríklad na špecializovanej konferencii 
v Prahe. 190 Okrem mnohých dodnes nepublikovaných nápisov spoluidentifikoval nález 
troch zlomkov gotickej náhrobnej tabule v Kostole Nanebovzatia P. Márie v Pezinku. 191 
Perspektívne sa mieni venovať epigrafickému výskumu Ponitria a Považia.

jouovského umeleckého okruhu na území východného Slovenska. In: Bitka pri Rozhanovciach 
v kontexte slovenských a uhorských dejín, zost. Ferdinand Uličný – Drahoslav Magdoško, Košice 
2012, s. 252 – 259.

186 Čovan, Miroslav: Epigrafia a pamiatková starostlivosť. In: Zborník FF UK – Historica 47, 2008, 
s. 171 – 182; Tenže: O možnostiach spolupráce medzi epigrafiou a pamiatkovou starostlivosťou 
na Slovensku. In: Epigraphica et Sepulcralia 2, zost. Jiří Roháček, Praha 2009, s. 417 – 424.

187 Gahér, František: Stredoveké a ranonovoveké epigrafické pamiatky na vybranom území juhozá-
padného Slovenska (Dizertačná práca na FiF UK v Bratislave), 2012.

188 Tenže: Epigrafické pamiatky vo Svätom Jure a Pezinku. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 3, 6 – 10. 
189 Tenže: Epigrafické nápisy vo Svätom Jure. In: Zo starších dejín Svätého Jura. mesto Svätý Jur, 

2009, s. 75 – 87. 
190 Tenže: Stredoveké náhrobné pamiatky v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku. In: His-

torika, 2013, č. 1, s. 7 – 10; Tenže: Stredoveké náhrobné pamiatky na Slovensku. In: Historická 
revue, 2012, č. 6, 58 – 62; Tenže: Stredoveké a ranonovoveké sepulkrálne pamiatky vo vybranej 
oblasti juhozápadného Slovenska. In: Epigraphica et Sepulcralia 4, 2013, s. 155 – 168; Tenže: 
Náhrobné pamiatky v Kostole sv. Juraja vo Svätom Jure. In: Historika, 2014, č. 1, s. 17 – 20.

191 Gahér, František – Gahér, Daniel. Fragmenty náhrobnej tabule vo farskom kostole v Pezinku. 
In: Pamiatky a múzeá 63, 2014, č. 2, s. 22 – 25.

Obr. 18: Účastníci epigrafického stretnutia zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska počas pracovného 
stretnutia na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2007.
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Zuzana Čovanová Janošíková sa stala súčasťou fakultného epigrafického tímu 
v roku 2012. Vyštudovala vedu o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave (2008) 
a venuje sa problematike stredovekého a renesančného umenia, špeciálne problematike 
sepulkrálnych pamiatok 192 a nástenných výzdob, pričom sa snaží prepájať epigrafický 
a umenovedný výskum s ďalšími pomocnými vedami historickými. Tento prístup 
aplikovala aj vo svojej doktorandskej práci na Univerzite Palackého v Olomouci ve-
novanej renesančnej nástennej maľby a sgrafitám na Spiši a Šariši. K renesančným 
a barokovým pamiatkam oboch regiónov publikuje Z. Čovanová Janošíková, nadvä-
zujúc na stredoveký výskum J. Šedivého (v prípade Spiša) resp. M. Čovana (v prípade 
Šariša). 193 Vývoj umenia v ranom novoveku spracovala formou štúdie o rozsahu mo-
nografie v novovekých dejinách Spiša. 194 Niektoré interdisciplinárne štúdie jej vyšli 
v spolupráci s M. Čovanom. 195 Vzhľadom na svoju vedeckú špecializáciu pripravuje 
súpis ranonovovekých nápisov Spiša (1526 – 1650) a monografiu o spišských renesanč-
ných nástenných výzdobách. Okrem toho mapuje región Hontu a perspektívne tiež 
oblasti na severe Slovenska (Kysuce, Orava, Liptov) ako aj bývalú Zvolenskú stolicu. 
Z jej najzaujímavejších epigrafických objavov možno spomenúť napríklad identifikáciu 
maľovaných nápisov a ich predlôh (dobové tlače) vo viacerých objektoch na Spiši, 196 či 
podrobnú analýzu tunajších sepulkrálií.

192 Čovanová Janošíková, Zuzana: Sepulkrália nemeckého rytiera poľskej proveniencie v Bardejove. 
In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010, zost. Ivan Gojdič – Berna-
deta Kubová, Turčianske Teplice 2011, s. 40 – 47; Tá istá: Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého 
Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš). In: Epigraphica et Sepulcralia 4, zost. Jiří Roháček, 
Praha 2013, s. 117 – 154; Tá istá: Sepulkrálne poloniká zo severného Spiša. In: Epigraphica et 
Sepulcralia 5, zost. Jiří Roháček, Praha 2014, s. 63 – 89; Tá istá: Sepulkrália farára Michala Alfonsa 
v piaristickom kostole v Podolínci. In: Epigraphica et Sepulcralia 6, zost. Jiří Roháček, Praha 2015 
(v tlači); Tá istá: Sepulkrálne pamiatky na Spiši v 16. a 17. storočí. In: Epigraphica et Sepulcralia 
6, ed. Jiří Roháček, Praha 2015 (v tlači); 

193 Janošíková, Zuzana: Renesančné sgrafito na Spiši. Na príklade troch vybraných objektov. In: Acta 
Musaei Scepusiensis, zost. Mária Novotná, Levoča 2009, s. 145 – 158; Tá istá: Sgrafitová výzdoba 
kaštieľa vo Fričovciach. In: Sgrafito 16. – 20. století. Výzkum a restaurování, zost. Vladislava Říhová, 
Litomyšl – Pardubice 2009, s. 33 – 48; Tá istá: Renesančné nástenné maľby na hrade v Kežmarku 
a humanistický odkaz rodiny Thököly. In: „Ani spolu, ani bez sebe  … “. Interdisciplinarita v dějinách 
umění, zost. Filip Komárek – Michal Konečný, Brno 2011, s. 47 – 52; Tá istá: Predlohy pre sgrafitá 
fričovského kaštieľa. In: Pocta Ivanovi Chalupeckému, zost. Filip Fetko – Miroslav Števík, Levoča 
2012, s. 29 – 46. Tá istá: Zaniknutá výzdoba zvonice v Poprade. In: Pamiatky a múzeá 63, 2014,  
č. 3, s. 49 – 53.

194 Čovanová Janošíková, Zuzana: Renesančná a manieristická maľba na Spiši (k vybraným 
problémom renesančného umenia). In: Historia Scepusii 2, zost. Martin Homza – Stanislav Sroka, 
Bratislava – Krakov 2014, s. 56 – 85; Tá istá: Renesančná architektúra a sochárstvo 16. a 1. polovice 
17. storočia na Spiši. In: Historia Scepusii 2, zost. Martin Homza – Stanislav Sroka, Bratislava – 
Krakov 2014, s. 86 – 109.

195 Čovan, Miroslav – Čovanová Janošíková, Zuzana: Kanónia č. 2 v Spišskej Kapitule. In:  
Pamiatky a múzeá 57, 2008, č. 4, s. 52 – 55; Tí istí: Tri figurálne náhrobky zo Šariša. In: Pamiatky 
a múzeá 59, 2010, č. 2, s. 27 – 32.

196 Čovanová Janošíková, Zuzana: Využitie dobových tlačí a biblických textov v renesančnom 
nástennom maliarstve na príklade Spiša. In: Kniha 2013. Dejiny knižnej kultúry Spiša, zost. Alena 
Prokopová, Martin 2013, s. 44 – 60.
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 … na Slovensku

PERSPEKTÍVY VÝSKUMU NA SLOVENSKU
Aby epigrafia na Slovensku prekonala manko voči niektorým vyspelejším centrám 

výskumu nápisov, bude treba dobehnúť vývoj v niekoľkých oblastiach. Prvým krokom 
je vytvorenie jednotnej terminológie nosičov a nápisov, nomenklatúry epigrafických 
písiem a metodiky opisu epigrafických nosičov a nápisov v snahe a čo najviac sa priblížiť 
štandardnej európskej úrovni. Kvôli tomuto účelu vznikla táto príručka.

Zároveň prebieha terénny výskum, ktorý sa bude realizovať iste ešte niekoľko rokov 
v snahe identifikovať a vedecky zdokumentovať historický nápisový fond z územia 
dnešného Slovenska zachovaný in situ. Celé územie je potrebné sledovať podľa menších 
koherentných územných celkov (predovšetkým stáročia nemenných šľachtických stolíc). 
Osobné prezretie každého relevantného objektu v zvolenom regióne je nenahraditeľným 
krokom pri získavaní podkladov pre následný „kabinetný“ výskum.

Popri kľúčovom terénnom výskume sa sekundárne informácie o historických nápi-
soch z nášho územia dajú dopĺňať aj heuristikou staršej literatúry. Prví profesionálni 
bádatelia ako J. Könyöky, A. Ipolyi Stummer a iní zachytili niekedy epigrafické nosiče, 
ktoré sú dnes už stratené či menej čitateľné. Podobne možno sekundárne informácie 
o nápisoch čerpať aj z prieskumu relevantných archívnych fondov (predovšetkým 
kánonických vizitácií opisujúcich cirkevné stavby), vďaka ktorým možno nájsť indície 
na dnes už nejestvujúce (len sekundárne dochované) nápisy, prípadne možno získať 
bližšie vysvetľujúce informácie k nim. Výsledkom terénneho výskumu, rešerší v litera-
túre a archívneho výskumu budú syntetizujúce vedecké edície epigrafických prameňov 
podľa historických regiónov.

Jednoduchý prehľad v celkovom nápisovom historickom fonde na Slovensku po-
skytne vznikajúca elektronická databáza (stredovekých a ranonovovekých) nápisov 
zo Slovenska, ktorá bude od roku 2016 prostredníctvom internetu sprístupnená širokej 
odbornej aj laickej verejnosti. Užívatelia si budú môcť zoradiť údaje podľa charakteru 
zachovania (nápis, zaniknutý nápis, zmienka o nápise), lokality, umiestnenia v rámci 
lokality, charakteru nosiča, datovania a pod. Ku každej položke sa na databáze bude 
sústreďovať aj relevantná literatúra. Databáza vzniká rešeršou zbierky fotografií a ne-
gatívov archívu Pamiatkového úradu SR, na základe rešerší staršej literatúry (aj ne-
publikovaných absolventských prác) ako aj na základe vlastných terénnych výskumov.

Nevyhnutným predpokladom zdravej konfrontácie výsledkov výskumov s európ-
skym bádaním je prezentácia výskumov na konferenciách v zahraničí a publikovanie 
analytických štúdií o slovenskom materiáli. Vo vzdialenejšej budúcnosti treba pomýšľať 
na syntézu o stredovekej nápisovej kultúre na Slovensku či strednom Podunajsku ako 
takom (s ohľadom na vývoj všeobecných komunikačných funkcií nápisov, s prihliad-
nutím na vývoj písma s možnosťou datovať dodnes nedatované texty, s ohľadom 
na prienik tzv. národných jazykov a pod.).

Zvýšený záujem laickej verejnosti, z ktorej časť má priamy dopad na ochranu 
epigrafických nosičov, možno docieliť len dôsledným prezentovaním výstupov výsku-
mov riešiteľského kolektívu formou výstav alebo prezentácií v masmédiách. Aj vďaka 
zvýšeniu recipovania epigrafie v povedomí spoločnosti sa bude dať zabrániť neustálej 
degradácii fondu historických nápisov z územia Slovenska. Aj týmto spôsobom možno 
prispieť ku zachovaniu kultúrneho dedičstva, alebo aspoň zachovať informáciu o ňom, 
prípadne upozorniť na najvýznamnejšie jednotliviny a tým sa zasadiť o zlepšenie ich 
celkovej situácie.



Obr. 19: Strana zo slovníka Vocabularium parvum scripturae latinae (zost. Juraj Šedivý a Hana Pátková).
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Najväčším metodickým problémom pri epigrafických syntézach je nepochybne prob-
lém heuristiky. Na rozdiel od kodikologického materiálu, ktorý je sústredený zväč-
ša v archívoch a knižniciach, alebo oproti predmetu výskumu diplomatiky, ktorej 
predmet starostlivo uchovávajú archívy, sa epigrafický materiál nachádza často ešte 
in situ – na povalách a v kryptách kostolov, vo vežiach radníc, v múzeách, u zberate-
ľov  … Pre zdarný výsledok je dôležitá spolupráca s majiteľmi či správcami a v rámci 
nej obojstranná dôvera (napr. pri opise „chúlostivých“ hnuteľných pamiatok typu 
liturgického náčinia sa v súpisoch neuvádza presné uloženie predmetu, aby informácie 
takéhoto typu nemohli byť zneužité pri odcudzení týchto vzácnych nosičov nápisov). 
Aj v prípade, že bádateľ získa povolenie pre dokumentovanie epigrafických nosičov, 
tak fyzická neprístupnosť niektorých z nich (zvony zavesené v niekoľkometrovej výške, 
fragmenty náhrobkov zamurované sekundárne do stien budov aj niekoľko desiatok 
metrov nad zemou a pod.) sťažuje ich dokumentáciu.

Autormi epigrafických nápisov boli zväčša pisárski neprofesionáli (tesári, kamenári, 
maliari a pod.), čo malo často vplyv na charakter písma (nejednotnosť, nedodržiava-
nie kánonických tvarov). V prípade nízkeho počtu pamiatok preto hrozí viacej ako 
v paleografickej oblasti, že špecifiká jednotliviny môžu byť považované za tendencie 
alebo módy v rámci širšieho regiónu alebo obdobia. Pre formulovanie všeobecnejšie 
platných datovacích kritérií môže byť nebezpečný aj fakt, že písacie látky alebo špeci-
fické písacie nástroje ale napríklad aj veľkosť nápisu majú niekedy vplyv aj na formu 
epigrafických zápisov (nápis na zvone sa samozrejme vytvára inou technikou ako bežný 
zápis pisárskym perom, nehovoriac o možnosti dlhšieho používania starších matríc 
pri nápisoch zhotovených reprodukčnými technikami). Nebezpečenstvom pri formu-
lovaní všeobecnejšie platných datovacích kritérií sú aj neskoršie zásahy pri mladších 
úpravách epigrafických nosičov. Nápisové pamiatky sú vzhľadom na zväčša verejné 
umiestnenie častejšie ako kodikologické či diplomatické vystavené pamiatkovej obnove. 
Reštaurátorské zásahy môžu výrazne zmeniť nielen tvar niektorých litier ale aj samot-
né znenie nápisu. Bádateľov môže zmiasť aj fakt, že pri datovaní niektorých – najmä 
sepulkrálnych a memoriálnych – pamiatok nemusí byť rok úmrtia alebo inej textom 
pripomínanej udalosti totožný s rokom vzniku samotného nápisu.

ZÁKLADNÁ EPIGRAFICKÁ TERMINOLÓGIA

Juraj Šedivý

Nomenklatúra (názvy písiem) a terminológia (pomenovania písmen a ich častí) sú 
dôležitou súčasťou každej vedeckej disciplíny. 197 Pri odbornej argumentácii môžu ne-
mecky hovoriaci epigrafi využiť detailnú príručku odbornej terminológie, na ktorej sa 
dohodli zástupcovia nemeckých akadémií z Berlína, Düsseldorfu, Göttingenu, Heidel-

197 Kapitola o epigrafickej terminológii do príručky nie je zaradená kvôli členom už existujúceho 
tímu, používajúcim jednotné pomenovania, ale skôr kvôli ďalším potenciálnym spolupracovníkom 
(podobne ako v projekte Die Deutschen Inschriften ráta aj projekt Corpus inscriptionum Slovaciae 
so študentmi či regionálnymi historikmi, nadšencami a dobrovoľníkmi, ktorých však treba vhodne 
usmerniť).
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bergu, Lipska, Mohuče a Mníchova ako aj členovia Rakúskej akadémie vied z Viedne. 198 
Slovník ponúka niekoľko sto termínov k písmu všeobecne (poloha na základnej linke, 
sklon, oddeľovanie slov a pod.) ale najmä k jeho elementom (názvy konkrétnych tvarov 
písmen, interpunkčných znamienok, výzdobných elementov, skratiek, číslic a pod.).

Jazykovo prístupnejší je jednoduchý terminologický vokabulár, ktorý vznikol vďaka 
pražsko-bratislavskej iniciatíve (P. Spunar – H. Pátková – J. Šedivý). Predstavuje pokus 
o medzinárodné zjednotenie paleografickej a epigrafickej terminológie a ponúka vyše 
200 základných pomenovaní písmen a iných písmových elementov v siedmych európ-
skych rečiach. Hlavným (a komunikačným) jazykom odbornej skupiny, ktorá slovník 
pripravovala, bola na troch pracovných stretnutiach (2002 v Prahe, 2003 v Bratislave, 
2004 v Teplé) nemčina, k nej vznikli paralelné termíny v češtine, slovenčine, poľšti-
ne, maďarčine, lotyštine, ruštine. Vďaka výraznému prispeniu J. Roháčka, A. Zajica,  
R. Kohn a F.-A. Bornschlegla sa v terminologickom slovníčku objavili aj základné 
odborné výrazy z epigrafie. 199

Keďže tento medzinárodný slovník uvádza len termín a k nemu obrázok, uverejnil 
J. Šedivý na stránkach Slovenskej archivistiky rozsiahlu štúdiu, v ktorej obšírnejšie 
definoval jednotlivé paleografické (a epigrafické) termíny. 200 Túto podrobnú sloven-
skú terminológiu prevzali aj v Poľsku a vďaka Jerzymu Kaliszukovi ju prispôsobili 
poľskému jazyku. 201

•

K základným odborným termínom patrí pomenovanie samotnej vedeckej disciplí-
ny – epigrafia (tento termín je v slovenčine tradičný a je vhodnejší ako „epigrafika“ – 
analogicky ku príbuznému termínu paleografia – nie paleografika). 202 Osobu, ktorá 
spracúva epigrafické texty, možno nazvať epigraf (analogicky ku „paleograf“ – t. j. 
odborník na paleografiu). Pamiatka, na ktorej je umiestnený nápisový text, je epigra-
fický nosič. Samotný zápis možno skrátene nazývať nápisom – v prípade, že ho tvoria 
len písmená, tak možno použiť aj termín epigrafický text. 203

Nápis pozostáva z písmen (litier), číslic (rímskych alebo arabských) a pomocných 
znakov (interpunkčné, opravné znaky a pod.). V prípade do kruhu komponovaného 
nápisu napríklad na minciach a pečatiach hovoríme o kruhopise (nie kolopise). Texty 
na obdĺžnikových a iných ako kruhových nosičoch (napr. na náhrobných doskách) sú 

198 Deutsche Inschriften. Terminologie zur Schriftbeschreibung erarbeitet von den Mitgliedern der 
Inschriftenkommissionen der Akademien der Wissenschaften in Berlin, Düsseldorfu, Göttingen, 
Heidelberg, Leipzig, Mainz, München und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in 
Wien, Wiesbaden 1999. 

199 Vocabularium parvum scripturae latinae, zost. Juraj Šedivý – Hana Pátková, Bratislava – Praha 
2008.

200 Šedivý, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika 43, 
2008, č. 1, s. 74 – 102. Citovaná štúdia slúžila ako východisko pre túto terminológiu.

201 Šedivý, Juraj: Terminologia opisu i analizy paleograficznej. In: Z badań nad książką i księgozbio-
rami historycznymi 3, 2009, s. 21 – 54.

202 Termín „epigrafia“ zaviedol už A. Húščava, presadzoval J. Spiritza a je analogický ku zneniu slova 
v latinčine (epigraphia), angličtine (epigraphy), francúzštine (épigraphie), maďarčine (epigráfia).

203 J. Spiritza používa pre epigrafický text termín „epigraf“, ten však nie je vhodný kvôli tomu, že by 
sa mohol mýliť s označením osoby, ktorá epigrafické texty analyzuje.
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„texty kopírujúce okraje nosiča“ (pomenovanie „kruhopis“ vzhľadom na obdĺžnikový 
tvar nosiča nie je vhodným termínom).

Písmeno (synonymicky je možné použiť aj termín litera) je vytvárané jedným alebo 
viacerými ťahmi. Ťah je pôvodne pohyb pisárovej ruky, zároveň tak môžeme označiť 
pri paleografických textoch a grafity aj stopu, ktorú zanechá písací nástroj na písacej 
látke a v prenesenom význame tak môžeme označiť aj elementy nápisových písmen 
vedené jedným smerom. Ťahy sú z hľadiska ich hrúbky rovnomerné, vlasové alebo 
tieňové. Špeciálnym estetickým prvkom je striedanie vlasových a tieňových ťahov 
typické pre antickú kaligrafickú kapitálu alebo pre vrcholnogotickú majuskulu.

Základným stavebným elementom písmen je vo vertikálnom smere driek (napr. 
pri N, H, i, a), v horizontálnom smere je ním brvno (napr. pri A, H, t). Časť písmena, 
ktorá sa dá vymedziť výsečou kruhu nazývame oblúčik (napr. pri C, D, b, d, o, p). 
Na horných alebo dolných dĺžkach sa môžu vyskytovať slučky. Horná časť drieku sa 
nazýva vrcholok, dolná je pätka.

V rámci slova môžu vznikať skupiny písmen vo vzájom-
nom vzťahu. Môže ísť o písmená spojené spojnicami (t. j. 
o „nepravé ligatúry“ pri kurzívnych grafity) alebo o ligatúry 
v pravom slova zmysle. Ligatúra predstavuje spojenie dvoch 
alebo viacerých písmen, pričom sa zmení tvar aspoň jedného 
z nich (napr. et, ct, st). Spojenie písmen (nexus litterarum) je jav, 
pri ktorom sa časti písmen síce prekrývajú, ale ani jedno z nich 
nemení svoj tvar. Enkláva (litterae inscriptae) predstavuje jedno 
písmeno vpísané do druhého (časté napr. pri novovekých ná-
pisoch). Ak sa písmená pretínajú, možno hovoriť o písmenách 
s presahom (litterae intercisae).

Samotný text (prípadne s číslicami a ďalšími prvkami) 
možno ohraničiť myslenými líniami – buď dvomi (vtedy hovo-
ríme o majuskulnom písme) alebo štyrmi (minuskulné písmo). 
Písmená majuskulného písma stoja pomyselne na základnej 
linke a zhora ich ohraničuje vrchná linka. Krátke minuskul-
né písmená stoja na základnej linke, z vrchu sú ohraničené 
vrchnou linkou, no písmená zasahujúce nad vrchnú linku (b, d, 
h a pod.) sú definitívne ohraničené až hornou linkou. Podob-
ne minuskulné písmená, ktoré zasahujú pod základnú linku 
(napr. g, p), sú zdola ohraničené dolnou linkou (medzi hornou 
a vrchnou linkou je horné pásmo, medzi vrchnou a základnou 
stredné a medzi základnou a dolnou sa nachádza dolné pásmo). 
Litery vpísané iba do stredného pásma môžeme charakterizovať 
ako krátke (napr. a, e, i, o), zasahujúce do dvoch priestorov 
ako stredne dlhé (napr. b, d, g, p) a zasahujúce do všetkých 
troch pásiem ako dlhé (napr. f alebo dlhé s). Časti písmen, 
nachádzajúce sa v hornom pásme označujeme ako horné dĺžky, 
v dolnom pásme ako dolné dĺžky.

Pri majuskulných epigrafických písmach možno v zá-
sade hovoriť najmä o tvaroch kapitálnych alebo unciálnych. 
Okrem kánonizovaných tvarov sa však často objavujú aj rôzne 

Obr. 20d: Písmená s presa-
hom (litterae intercisae).

Obr. 20c: Enkláva (litterae 
inscriptae).

Obr. 20a: Ligatúra (et).

Obr. 20b: Spojenie písmen 
(nexus litterarum).

Obr. 21b: Unciálne tvary.

Obr. 21a: Kapitálne tvary.
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novotvary (napr. v ranom stredoveku sa v strednej Európe 
objavujú hranaté kapitálne tvary pri C, D, S inšpirované runo-
vými znakmi). Podobne v období 11. a 12. storočia sa objavujú 
zrkadlovo obrátené tvary alebo napríklad roztiahnuté A a V, 
prípadne trapézové A (s dlhým brvnom na vrcholku písmena). 
V gotickom období sa majuskulné písma vytvárajú synkre-
tizmom kapitálnych a unciálnych tvarov, čím môžu vznikať 
hybridné tvary ako pseudounciálne A alebo T, prípadne vľavo 
uzavreté unciálne M alebo okrúhle N minuskulného tvaru. 
Typickým javom vrcholnogotickej majuskuly je uzatvára-
nie plochy opísanej písmenom (napr. uzatváranie oblúčikov 
pomocou jednoduchých serifov alebo plasticky stvárnených 
tŕňov). Pozorovateľné je najmä od polovice 13. do konca  
14. storočia. V ranogotickej podobe je evidentná ešte iba ten-
dencia ku podobnému uzatváraniu (oblúčiky nie sú uzavreté, 
na vrcholkoch a pätkách sú len serify – ešte nie tŕne). Viacero 
špeciálnych majuskulných tvarov sa objavuje pri ranohumanis-
tickej majuskule (napr. epsylonové E, nodus na litere I a ďalších, 
kosoštvorcové O). Fraktúrové verzálky (veľké písmená v zásade 
minuskulného písma) sú zase charakteristické dekonštrukciou 
tvarov (rozpad písmena na viacero akoby samostatne stojacich 
častí) a najmä ozdobnými nasadeniami v tvare „sloních cho-
botov“ (nem. terminus technicus Elephantenrüssel).

Od poslednej tretiny 14. storočia sa v  našej oblasti 
pre epigrafické texty čoraz viac presadzovala minuskula. Pri-
bližne do začiatku (pri niektorých nosičoch až do polovice) 
16. storočia sa minuskulné tvary odvodzujú od gotickej mi-
nuskuly. Chronologicky nadväzujúcim štvorlinkovým písmom 
je humanistická minuskula (cca. od začiatku 16. storočia) 
a približne v rovnakom období aj fraktúra (cca. od prvej tretiny  

Obr. 24: Symetricky otvorené unciálne M (DALM). Obr. 25: Vľavo uzavreté unciálne M (LVM CIV).

Obr. 22: Trapézové A (posledné je s prelomeným brvnom). Drieky 
sú zakončené jednoduchými serifami (ešte nie plastickými tŕňmi).

Obr. 23: Pseudounciálne A so zaokrúh-
lenou pätkou drieku (EAS).

Obr. 26: Ranogotická ten-
dencia k uzatváraniu oblú-
čika písmen (C s ozdobnými 
serifami).

Obr. 27: Vrcholnogotické 
uzatvorenie plochy písmen 
(T aj E s tŕňmi).

Obr. 28: Ranohumanistické 
tvary: epsylonové E, pseudo-
byzantské M, kosoštvorcové 
O, I s nodusom.

Obr. 29a,b: Pre fraktúru 
typické „slonie choboty“ (pri 
A a B) a dekonštrukcia ver-
zálok (pri C a E).
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16. storočia). Väčšina tvarov minuskulných písmen je odvodená 
od kánonu pre daný písmový druh. Špeciálnych termínov je 
relatívne menej. Pri gotických minuskulných tvaroch možno 
spomenúť napríklad skrinkové tvary a, o, p alebo okrúhle d, r, 
s, či dlhé s. Hlavné rozdiely predstavujú písmená minuskulné 
(osamotene stojace, komplikované, tvorené väčším množstvom 
ťahov) a kurzívne (tendencia spájať písmená spojnicami, jed-
noduché formy písmen tvorené čo najmenším počtom ťahov).

Súčasťou historických nápisov sú často číslice. Na našom 
území sa v staršom období (do 14. storočia) pre nápisy mono-
polne používajú rímske číslice (I, V, X, L, C, D, M). Od 15. 
storočia sa postupne presadzujú aj arabské číslice. Oproti 
dnešným tvarom je odlišná neskorogotická forma číslice 4 
(v tvare polovičnej slučky), 5 (podobná dnešnej sedmičke – 
pozri obr. 17a) a 7 (akoby prevrátené písmeno V ).

Celkový obraz epigrafického textu dotvárajú aj pomocné 
znaky, ktorým chýbajú fonetické ekvivalenty v jazyku. Patria 
medzi ne najmä znaky interpunkčné, deliace, znaky skrátenia, 
textovokritické a neumy. Už v stredoveku sa ich snažil syste-
matizovať Izidor Sevillský vo svojej encyklopedickej práci. 204 
Interpunkcia až do konca stredoveku nenadobudla pevné pra-
vidlá a tak aj interpunkčné znaky majú rôzny tvar a pravidlá 
používania. Medzi základné tvary v paleografickej oblasti 
patrí šikmý ťah, šikmý ťah s bodkou, bodka a dvojbodka. 
V epigrafickej sfére preberajú čiastočne funkciu interpunkcie 
(a čiastočne estetickú funkciu ako aj snahu o zlepšenie čítania) 
oddeľovacie znaky (obvykle v tvare povýšenej bodky uprostred 
stredného pásma, niekedy v tvare krúžku, rozetky a pod.; 
na začiatku nápisu je často krížik). Znakom, ktorý čitateľa 
od vrcholného stredoveku upozorňoval na rozdelenie slova me-
dzi dva riadky, bol rozdeľovník – obvykle vlasový ťah na konci 
riadku – buď jednoduchý (často vychádzajúci ešte z posledného písmena v riadku), 
dvojitý alebo „cikcakovitý“. V epigrafických textoch sa na rozdiel od kodikologických 
a diplomatických používa interpunkcia zriedkavejšie. Obvykle v hornom pásme, menej 
v dolnom, sa vyskytujú značky skrátenia, na základe ktorých sa zo slov stávajú skratky.

204 Isidor ze Sevilly, Etymologiae I – III, preložil Daniel Korte, Praha 2000, s. 98 – 105.

Obr. 30: Jednooblúčikové a.

Obr. 32c, d: Okrúhle s chrb-
tové (bastarda), okrúhle 
s šestkové (kurzívne).

Obr. 31a, b, c: Vzpriamené 
d, okrúhle d v dvoch va-
riantoch.

Obr. 30b, c: Skrinkové a, 
okrúhle a.

Obr. 32a, b: Dlhé s  (prí-
padne s  ostňom), okrúhle 
s praclíkové (pri minuskule).

Obr. 33: Gotické formy číslic: 7 a 4 – de(m) 74 ist; 
tvary 9 a 5 na nápise z Horných Semeroviec – 1485 
iacobus, pozri stranu  55.

Obr. 34: Oddeľovací znak môže mať podobu bodky 
s ozdobným ťahom hore a dole alebo jednoduchej 
bodky, krúžka, kosoštvorca, hviezdičky a podobne.



Obr. 35: Teleskopické meradlo s ryskou, ktoré pomáha merať epigrafické nosiče vo väčších výškach (na snímke 
použité kvôli strate zvinovacieho metra aj pre nižšie umiestnený nosič, na fotografii Dr. G. Harmer ako 
pomocník pri výskume na Spiši).
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Juraj Šedivý

Súpisové epigrafické aktivity možno rozdeliť do niekoľkých na seba nadväzujúcich 
(prípadne čiastočne aj paralelne prebiehajúcich) krokov. Prvým je práca s už publiko-
vaným materiálom (rešerš databáz a literatúry s cieľom získať čo najviac publikovaných 
informácií o existujúcich či zaniknutých nápisoch a ich nosičoch resp. osobách, ktoré 
boli s ich vznikom spojené). Druhým krokom je logistická príprava a následná reali-
zácia terénneho výskumu. Naň nadväzuje 3) spracovanie výsledkov a jeho archivácia. 
Dôležitým doplňujúcim zdrojom informácií je 4) archívny výskum, ktorý môže vý-
znamne doplniť poznatky z publikácií a terénnej práce. Výsledným krokom by malo byť  
5) publikovanie výsledkov vedeckého výskumu v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Slovenský metodický materiál sa môže oprieť nielen o praktické skúsenosti členov 
tímu CIS – SNzS, ale k dispozícii sú už overené metodické príručky nemecko-rakúske 
či česká. 205

HEURISTIKA Z LITERATÚRY
1a) Pre každého epigrafa začína výskum získaním prehľadu o základnom vývoji 

regiónu či lokality v období, ktoré si predsavzal skúmať. V prípade CIS – SNzS budú 
musieť členovia tímu reflektovať vývoj pôvodne kráľovských komitátov a neskôr šľach-
tických stolíc v stredoveku a ranom novoveku (cca. 13. – 17./18. stor.). Ako východisko 
sa dajú použiť staršie maďarské práce o dejinách uhorských stolíc či mladšie dielo s tou 
istou tematikou od J. Žudela. 206 Pre doplnenie lokálnych informácií je možné siahnuť 
aj po dobrých monografiách miest a obcí skúmaného regiónu.

1b) Predpokladom efektívneho epigrafického výskumu je získanie základného 
prehľadu o nápisovom fonde skúmaného regiónu. Východiskom je Súpis pamiatok 
Slovenska, prípadne databázy Pamiatkového úradu SR. 207 Projekt CIS – SNzS si vy-
tvára vlastnú databázu, ktorá by mala byť od roku 2016 prístupná on-line vo forme 
základných informácií o nosiči a nápise. Pri tvorbe databázy bol využitý vyššie spome-
nutý súpis, ďalšia sekundárna literatúra a vlastný výskum. Databázu by mali členovia 
tímu priebežne dopĺňať a revidovať. Z takejto súhrnnej databázy si bádateľ bude môcť 
vyfiltrovať údaje ku lokalite alebo regiónu, ktorý ho zaujíma. Selekcia vlastnej data-
bázy je dôležitá hlavne kvôli tomu, aby bádateľ vedel, čo môže v lokalite, do ktorej sa 
vyberie na terénny výskum, očakávať. Na jednej strane sú viaceré hnuteľné pamiatky 
premiestnené do múzeí alebo galérií a preto je cesta do niektorých lokalít teoreticky 
zbytočná, naopak niektoré nosiče, na ktoré upozornila staršia literatúra, by si bádateľ 
nemusel všimnúť, prípadne by mu ich majitelia mohli chtiac či nechtiac nesprístupniť 
(keďže si k nim explicitne nevyžiadal prístup). Autorovi tejto metodiky sa osvedčilo aj 

205 Bearbeitungs- und Editionsgrundsätze für die „Münchner Reihe“ des deutschen Inschriftenwerkes, 
zost. Walter Koch s prispením Christine Beham a Franz-Albrechta Bornschlegela, München 1991; 
Bearbeitungs- und Editionsgrundsätze für die „Wiener Reihe“ des deutschen Inschriftenwerkes, 
zost. Walter Koch, Wien 1991; Roháček, Jiří: Epigrafika v památkové péči, Praha 2007.

206 Magyarország vármegyei és városai, zost. Samu Borovszky, Budapest 1910 – 1914 (vyšli opisy  
21 stolíc). Prehľadne: Žudel, Juraj: Stolice na Slovensku, Bratislava 1984.

207 Pozri kapitolu od H. Žažovej v tejto knihe.
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založenie radu zakladačov, v ktorých sú lokality zoradené abecedne podľa historických 
stolíc a okrem obrazového materiálu sú pri danej lokalite založené informácie o dejinách 
obce alebo o jednotlivcoch súvisiacich s nápismi.

PRÍPRAVA TERÉNNEHO VÝSKUMU
Pred výjazdom do lokalít s možným výskytom epigrafických textov je nevyhnutné 

dohodnúť sa s majiteľmi alebo správcami objektov, v ktorých sa nachádzajú, na mož-
nosti skúmať ich a vytvoriť k nim obrazovú (obvykle fotografickú) dokumentáciu 
pre vedecké účely. V praxi ide najmä o komunikáciu s predstaviteľmi cirkví (keďže 
väčšina epigrafických nosičov sa nachádza v cirkevných objektoch) a s predstaviteľmi 
pamäťových inštitúcií (riaditelia múzeí, galérií a pod.).

2a) Ideálne je vybaviť si odporúčanie od nadriadených orgánov (v prípade cirkvi 
napr. diecézni biskupi, v prípade pamäťových inštitúcií Ministerstvo kultúry SR alebo 
v prípade archívov Ministerstvo vnútra SR). V žiadosti o odporúčanie je potrebné vy-
svetliť, že ide o vedecký a nekomerčný projekt, ktorého výsledkom bude okrem iného 
aj osvetlenie kultúrneho významu cirkvi alebo danej pamäťovej inštitúcie na miestnej 
a regionálnej úrovni. Po získaní povolenia od biskupa sa ľahšie pre vec získavajú miestni 
farári, ktorí majú autonómiu pri sprístupňovaní objektov v ich správe.

2b) Podstatná je následná komunikácia s miestnym klérom (alebo riaditeľom pa-
mäťovej inštitúcie) s cieľom získať povolenie pre výskum a dokumentáciu. Treba zistiť 
adresy a kontaktné údaje na jednotlivé fary (problematické býva zistenie kontaktov, ak 
je kostol fíliou fary sídliacej v inej lokalite – preto je vhodné prejsť schematizmus danej 
diecézy prístupný na internete), zoštylizovať listy, prostredníctvom ktorých (prípadne 
telefonicky alebo mailom) sa výskumník s miestnymi farármi dohodne na termíne 
návštevy kostola resp. iného nimi spravovaného objektu. Treba priložiť kópiu odpo-
ručenia z biskupského úradu, dôležité je uviesť všetky kontaktné údaje na seba (tele-
fonické a emailové spojenie), vďaka ktorým si oslovení môžu overiť identitu žiadateľa. 
Pri komunikácii priamo s kompetentnou osobou je – najmä v prípade, že kostol je iba 
fíliou istej fary – vhodné spýtať sa aj na miestnu kontaktnú osobu (kostolníka alebo 
iného „človeka s kľúčom“) a prípadne získať kontakt aj naňho, aby mohol byť výskum 
logisticky efektívny.

Okrem samotného povolenia je dobré buď v prípravnej fáze alebo počas terénneho 
výskumu osloviť miestny klérus alebo pracovníkov lokálnych a regionálnych pamä-
ťových inštitúcií, ktorí sa vyznajú vo svojom regióne, obci, objekte, depozite múzea 
alebo galérie najlepšie a vedia často sami poradiť, kde a aké epigrafické nosiče sa v ich 
pôsobnosti nachádzajú.

2c) Keďže na samotnú prácu v teréne má bádateľ obvykle len limitovaný čas (je 
obmedzený vlastnými časovými a finančnými možnosťami, ale najmä časom kontakt-
ných osôb, ktoré mu sprístupnia objekt niekedy len na desiatky minút), je vhodné ešte 
pred výjazdom do terénu pripraviť si nielen zoznam z literatúry a databáz zistených 
nápisov (aby prácne nemusel priamo v kostole hľadať) ale aj súhrn základných známych 
informácií ku nosičom a nápisom nachádzajúcim sa v danom objekte. Osvedčili sa 
jednoduché predtlačené formuláre do terénu („zberné listy“) na papieri veľkosti A4, 
kde si bádateľ predvyplní už známe údaje ku každému jednému známemu nápisu. Tie 
potom na mieste už len doplní alebo dokonca len overí, čím ušetrí čas sebe aj osobe, 
ktorá ho pri výskume v objekte dozoruje/sprevádza. Vo formulári sú predtlačené sledo-
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vané údaje ako lokalita, loka-
lizácia nosiča v rámci objektu 
(neuvádza sa v prípade vzác-
nych liturgických predmetov), 
charakteristika nosiča a  jeho 
rozmery (výška x šírka), mate-
riál a technika zhotovenia ná-
pisu, prípadná charakteristika 
(najmä použité písmo/písma), 
rozmer litier (výška – pri mi-
nuskulných textoch špeciálne 
aj verzálky – meria sa len výš-
ka), prepis, poznámky ku dato-
vaniu (tie sa môžu vyplniť až 
po návrate), zdroje informácií 
(tiež môže byť doplnená po vý-
skume alebo pred ním), dátum 
a meno bádateľa.

2d) Bezprostredne pred vý-
jazdom do terénu je potrebné 
zabezpečiť dopravu (ideálne 
osobné auto) a ubytovanie (naj-
lepšie uprostred skúmaného 
regiónu s dobrým napojením 
na cestnú sieť). Samozrejmos-
ťou je príprava prístrojového 
vybavenia. Pre prácu cez deň 
ide najmä o spoľahlivé foto-
grafické vybavenie (digitálna 
zrkadlovka s  Live preview 
vybavená viacerými nabitými 
batériami, nabíjačka, dátová 
karta/karty s dostatočnou kapacitou, pomocné osvetlenie), iný dokumentačný alebo 
pomocný materiál (preklepový/japonský papier, lepiaca páska na prichytenie, plaste-
lína, menšia kefa a pod.), meracie zariadenie (zvinovací meter a upravené teleskopické 
meradlo pre nosiče vo väčších výškach), pre komunikáciu nevyhnutný mobilný telefón, 
pre rýchlu orientáciu v krajine navigačný prístroj, pre prácu večer po návrate notebook, 
prípadne aj zálohovacie zariadenie (prenosný USB-Harddisk).

TERÉNNY VÝSKUM A TECHNIKY DOKUMENTÁCIE
Najdôležitejšou súčasťou epigrafického bádania je terénny výskum, ktorý má 

identifikovať a dokumentovať doposiaľ zachovaný epigrafický materiál in situ. Osob-
né prezretie každého relevantného objektu v zvolenom regióne je nenahraditeľným 
krokom pri získavaní podkladov pre následný „kabinetný“ výskum. Starobylosť alebo 
naopak nový pôvod nejakého objektu ešte nemusia byť zárukou, že sa v nich nenachá-
dzajú mladšie alebo naopak staršie epigrafické nosiče (napr. v kostole v Mlynčekoch 

Obr. 36: Nevyplnený zberný list ako podklad pre terénny výskum.
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na Spiši postavenom koncom 60. rokov 20. storočia je jeden nedatovaný zvon zrejme  
z 15. storočia a druhý z roku 1686).

3a) Aj počas výskumu treba komunikovať s miestnym klérom alebo predstaviteľmi 
pamäťových inštitúcií (dodržať dohodnutý termín stretnutia, v opačnom prípade sa 
dostatočne dopredu ospravedlniť a dohodnúť nový termín) a rešpektovať miestnych 
veriacich (nerealizovať výskum počas skupinových modlitieb napr. ruženca a už vô-
bec nie počas omše). Serióznosť, rešpekt a napríklad aj bežná komunikatívnosť (napr. 
pochvala upraveného okolia kostola, popýtať sa na život v obci a pod.) sú dôležitými 
predpokladmi dobrých vzájomných vzťahov. Na druhej strane si aj výskumník musí 
strážiť čas, ktorý má vyhradený pre danú lokalitu.

3b) Z terénnych a dokumentačných skúseností sa odporúča po príchode do lokality 
a skontaktovaní sa s kompetentnou osobou, ktorá sprístupní objekt, urobiť fotografiu 
celého objektu zvonku (už len kvôli neskoršiemu triedeniu, aby sa nepomiešala fo-
todokumentácia z rôznych pamiatok). Po vstupe do objektu treba epigrafické nosiče 
systematicky dokumentovať tak, aby bádateľ prešiel celý objekt. V prípade kostola 
možno začať napríklad v podveží a postupovať pozdĺž severnej steny či lode kostola, 
následne zdokumentovať nosiče v presbytériu, potom pozdĺž južnej steny/lode kostola 
a napokon v strede priestoru/hlavnej lodi. Potom možno vojsť do krypty (ak je prístupná 
z interiéru objektu) a na emporu (chór). Odtiaľ alebo z podvežia či z exteriéru vojdeme 
do veže, kde skúmame jednotlivé podlažia a ich steny až ku zvonovému stanovišťu. Tam 
zdokumentujeme zvony. Po prezretí krovu ako posledný krok nasleduje dokumentácia 
exteriéru objektu, pri ktorej už nie je potrebná prítomnosť sprievodnej miestnej osoby.

Dokumentáciu realizujeme v súčasnosti jednoznačne formou digitalizácie. Tá môže 
byť buď primárna (priamo vznik digitálneho 2D alebo 3D obrazu či videozáznamu) ale-
bo sekundárna (digitalizovanie výstupov mechanických dokumentačných techník ako 
sú odtlačky, frotáž, kresba a pod.). Najčastejšou a najjednoduchšou formou primárnej 
digitalizácie je fotografovanie. V priebehu posledného desaťročia digitálna fotografia 
úplne vytlačila kvalitnejšiu ale oveľa náročnejšiu a drahšiu analógovú fotografiu. Vý-
hodou tej digitálnej je takmer neobmedzená kvantita snímkov, ich okamžitá kontrola 
(ktorá šetrí nutnosť revíznych výskumov a návratu do už preskúmaných lokalít), dobrá 
schopnosť zálohovania nenáročná na priestor, takmer okamžitá pripravenosť pre tla-
čovú prípravu a podobne. Fotografický prístroj by mal byť čo najkvalitnejší. V teréne 
sa osvedčili digitálne zrkadlovky, ktoré v posledných rokoch prevzali z  lacnejších 
kompaktných prístrojov funkciu živého náhľadu (Live preview). Táto funkcia je prak-
tická pri dokumentovaní horšie prístupných nosičov. Napríklad keď sa bádateľ jednou 
rukou drží trámov v zvonici a dokumentuje zvon, ktorého nápis je vo výške meter-dva 
nad jeho očami, ocení možnosť pozrieť si cez živý náhľad nápis, aby bola fotografia 
ostrá a čo najviac kolmá na text. Kvôli tomu by mal mať fotoaparát výklopný displej 
(ten zatiaľ nemávajú najdrahšie profesionálne aparáty). Oproti jednému transfokáto-
rovému objektívu s veľmi širokým rozsahom ohniskových vzdialeností (napr. 28 – 200) 
má používanie viacerých objektívov výhodu v tom, že možno dosiahnuť obvykle väčší 
rozsah záberu (napr. 24 – 135 a 135 až 300) s kvalitnejšími výsledkami. Nevýhodou je 
nutnosť výmeny objektívov v nie vždy najčistejšom prostredí, no osobne som napriek 
veľmi početným cestám do terénu s výmennými objektívmi nemal problém. Ak pred-
sa dôjde k zašpineniu čipu pri práci v teréne, je nutné ho po návrate nechať odborne 
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vyčistiť. No aj fotografie s rušivým zrnkom spôsobeným takýmto znečistením sa dajú 
vo väčšine prípadov ľahko upraviť príslušným softvérom.

Pri fotografovaní je potrebné dodržiavať bežné zásady fotografovania (nesnímať 
proti zdroju svetla, nepoužívať na detailné zábery extrémne ohniskové vzdialenosti 
transfokátorov, kvôli ktorým by mohli byť línie mierne zdeformované; fotografova-
ný predmet nemá vyplňovať celú plochu fotografie, aby sa dali orezaním v počítači 
odstrániť prípadné skreslenia na margu snímky; zábery zhotovené v automatickom 
režime obvykle nie sú farebne také verné ako snímky v manuálnom režime; použitím 
polarizačného filtra sa dajú do istej miery korigovať odlesky pri fotografovaní pred-
metov vo vitrínach a pod.). 208 Fotografovať treba zo statívu (čo najrobustnejšieho, aby 
bol stabilný a zároveň nie veľmi ťažkého, aby sa dal ľahko prenášať).

Pri znížených svetelných podmienkach treba použiť buď externý blesk s možnos-
ťou nastavenia intenzity a smeru odrazu svetla od okolitých stien (nikdy nepoužívať 
vstavaný blesk smerujúci priamo oproti epigrafickému nosiču). V ideálnom prípade 
možno použiť externý zdroj svetla (napr. prenosný LED reflektor G21 so svietivosťou 
ekvivalentnou 500W halogénového reflektoru napájaného akumulátorovou batériou 
a bielou farbou svetla /6000k/). Na osvetlenie menších objektov (napr. krátke ryté 
grafity na omietke) stačí ručná LED baterka.

Bežné nosiče je vhodné fotografovať spredu (en face) tak, aby nedošlo k deformácii 
línií (nie je vhodné použiť príliš široký uhol objektívu). Pre neskoršie lúštenie v prípade 
ťažko čitateľných nápisov (napr. väčšieho množstva do omietky vyrytých grafity) je 
naopak dobré nefotografovať kolmo na stenu (a už vôbec nie s bleskom), ale treba zho-
toviť zábery z rôznych uhlov (zľava, sprava, pod iným uhlom, mierne zospodu a pod.), 
pričom je vhodné meniť uhol dopadu svetla (napr. natáčaním svetelného zdroja).

Pri fotografovaní nosičov umiestnených za sklom (napr. vo vitrínach) sa odporú-
ča použiť polarizačný filter a na odstránenie nežiaducich odleskov od iných svetiel 
v miestnosti alebo od iných osvetlených plôch treba vypnúť nežiadúce zdroje, alebo 
ak to nie je možné, tak sa dá rozprestrieť do smeru osvetľovania či odleskov dáždnik 
(či dokonca dva – ak je k dispozícii pomocník).

Špeciálnym druhom digitalizácie je vytvorenie digitálneho 3D-modelu napríklad 
pomocou fotogrametrie alebo laserového skenovania (obr. 78). V oboch prípadoch ide 
o softvérové spracovanie množstva bodov z povrchu nosiča, ktoré sú zosnímané z rôz-
nych uhlov. Z tohto množstva bodov sa vytvorí počítačový model, s ktorým sa dá ďalej 
pracovať (otáčať ho, nakláňať, urobiť jeho rez a pod.). Zatiaľ čo dnes je 3D-modelácia 
finančne a prístrojovo náročná, je možné, že v budúcnosti vytlačí digitálnu fotografiu 
tak, ako tá vytlačila behom jedného desaťročia analógovú. 209

Zatiaľ skôr pomocnou metódou digitalizácie vhodnou najmä pri dokumentovaní 
oválnych nosičov je filmový záznam. Osvedčil sa napríklad v prípade keramického 
pohára, ktorý mal nápis okolo celého hrdla. Pri HD-kvalite snímacieho prístroja 
a pripevnení kamery (či fotoaparátu s funkciou kamery) na statív a zároveň pomalom 
otáčaní snímaného predmetu (najlepšie na otočnom kruhu – napr. kruhu na točenie 
keramiky) vznikne filmový záznam dostatočne kvalitný na prečítanie textu. Takáto 
dokumentácia má nevýhodu, že sa nedá vložiť do bežnej knihy. No už niekoľko ro-

208 Základných príručiek je mnoho. Napr.: Burian, Peter K. – Caputo, Robert: National Geographic. 
Škola fotografování. Příručka do kapsy, Praha (2003).

209 Za informácie k 3D-modelovaniu ďakujem Mgr. Jurajovi Gembickému z PÚ SR.



76

Metodika opisu historických nápisov

kov je bežné, že súčasťou kníh bývajú digitálne nosiče (v monografii Mittelalterliche 
Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel som použil takýto doplnok už v roku 
2007), na ktorých môžu nájsť priestor aj filmové záznamy. Do budúcnosti je isté, že 
všetka epigrafická dokumentácia (nielen na Slovensku ale iste aj v prípade najväčšieho 
európskeho epigrafického projektu Die Deutschen Inschriften) skončí skôr či neskôr 
na verejne prístupných serveroch, kde rozdielna forma digitálneho záznamu (obraz 
alebo video) nebude hrať žiadnu úlohu.

Digitalizácia pomocou fotografovania alebo filmovania však naráža na hranice 
svojich možností, ak treba dokumentovať predmety pri stene alebo inej prekážke (napr. 
zvon zavesený na drevenej stolici, pričom na dvoch stranách môžu byť vzdialenosti 
trámov a zvonového plášťa len niekoľko centimetrov a nie je preto možné urobiť kolmú 
fotografiu nápisu). V takomto prípade sú vhodnejšími dokumentačnými technikami 
rôzne mechanické formy dokumentácie ako odtlačky, frotáže alebo oklepky. Všetky tri 
metódy je možné použiť len pri kovových (v menšej miere aj pri kamenných nosičoch 
s hladkým povrchom ako napr. mramor).

Časovo pomerne náročnou technikou je frotáž. Na nosič sa prichytí jemný (pre-
klepový) papier predávaný v rolách (vhodnejší ako bežný rozmeru A4), pričom z rolky 
odrežeme potrebnú dĺžku. Papier treba prichytiť silne lepivou (nie obyčajnou kance-
lárskou) lepiacou páskou, akú dostať napríklad v autosúčiastkach alebo v športových 
obchodoch (bežná kancelárska páska sa zo zvonov alebo krstiteľníc odlepuje). Po pa-
pieri zľahka prechádzame uhlíkom alebo mäkkou ceruzou tak, aby sa reliéfny nápis 
skopíroval na papier. Miesto uhlíka možno použiť aj tvrdý farebný vosk, ktorý prácu 

Obr. 37: Proces vytvárania frotáže z nápisu na zvone.
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urýchli. 210 Nevýhodou tohto postupu je okrem fyzickej a časovej náročnosti aj problém 
s uskladňovaním rolovaného papiera. Riešením je vytvorenie digitálnej kópie frotáže, 
s ktorou možno narábať jednoduchšie a odloženie originálnej frotáže ad acta.

Náročné na čas aj šikovnosť je aj zhotovenie oklepku. V tomto prípade preložíme 
cez dopredu navlhčený reliéfny nápis napríklad na zvone alebo krstiteľnici pijavý pa-
pier. Na ten vlhkou kefou klepeme tak, aby postupne kopíroval obrysy reliéfu. Priestor 
medzi oblúčikmi písmena možno prepichnúť, aby sa aj ten mohol prispôsobiť reliéfu. 
Pre zvýšenie pevnosti možno preklepať cez seba dva pijavé papiere. Na rozdiel od frotáže 
oklepok (podobne ako odtlačok) dokáže reprodukovať aj priestorové vlastnosti nápisu 
(napr. hĺbku reliéfu).

Odtlačky nápisov na tvrdých (napr. kovových) nosičoch do mäkkého materiálu 
(napr. plastelína, alobal, lukoprén, silikónové zmesi a iné) sú vhodné pri dokumento-
vaní kratších textov (napr. na zvonovej pečati či kratšom nápise). Jiří Roháček uvádza, 
že najprv treba potrieť očistený povrch kovového alebo kamenného nosiča mydlovou 
vodou, aby sa otláčaný materiál dal ľahšie sňať. Na pripravený povrch nosiča sa potom 
nanáša v niekoľkých vrstvách riedka zmes kaučukového mlieka a amoniaku, ktorá 
postupne zaschne a vytvorí škrupinu s negatívnym odtlačkom. 211 V prípade pevnejších 
foriem sa dá uvažovať o vyplnení priehlbín po nápise napríklad sadrou, čím by vznikla 
pozitívna kópia epigrafického textu (tú možno zvýrazniť napr. tuhou, aby bol jej nápis 
ešte viditeľnejší). Rovnako ako pri frotáži a oklepku vzniká aj pri odtlačkoch problém 
s ich uskladnením, ktorý čiastočne rieši ich digitalizácia.

Kedysi častou, dnes však takmer nepoužívanou technikou je obkresľovanie. 
Na nosič (napr. stena s grafity alebo kamenná sepulkrália so slabo viditeľným relié-
fom) sa priloží pevný ale priesvitný papier (napr. pauzák), na ktorý sa bádateľ snaží 
písacím nástrojom podobnej hrúbky ako originálny nápis obkresliť presvitajúci text 
z podkladového originálu.

Najvyššou mierou subjektívneho vkladu dokumentaristu sa vyznačuje voľná 
kresba. Pred rozšírením fotografie predstavovala hlavnú formu zachytenia textov 
a ich nosičov, no bola mimoriadne náročná na umelecký talent kresliča. Aj v prípade, 

210 Pozri http://www.epigraphica-europea.uni-muenchen.de/lexikon/#r (-> Rubbing), (náhľad  
15. 3. 2014).

211 Roháček, Epigrafika v památkové péči, s. 66.

Obr. 38a, b, c: Digitálna fotografia, odtlačok a kresba pečatidla rytiera Neplacha zo Sendražic s nápisom  
+ S(IGILLUM) NEPLACHI DE SENDRAZICH.
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že umelec používal pomocnú mriežku mohla byť kresba skreslená alebo akokoľvek 
upravená. Na druhej strane výhodou tejto techniky je možnosť zvýrazniť písmo na zle 
zachovanom alebo inými technikami len ťažko dokumentovateľnom nosiči (napr. jemné 
grafity na neskorostredovekom keramickom pohári z Košíc). Pri kresebnom znázornení 
epigrafického textu sa dá napríklad bodkami alebo čiarkovane rekonštruovať aj dnes už 
nezachovaná alebo výrazne poškodená časť nápisu. Dodnes sa táto technika používa 
pri (hlavne málo zreteľných) nápisoch na archeologických pamiatkach.

Vhodné spôsoby dokumentácie nápisov podľa druhov nosičov
Sepulkrálie fotografovanie spredu alebo obkreslenie
Zvony a krstiteľnice frotáž alebo odtlačok (náročnejší je oklepok alebo obkresľo-

vanie, pre vlastné účely možno použiť aj fotografiovanie 
po častiach kolmo na nápis – nezabudnúť na vnútro zvonu)

Nástenná a tabuľová maľba fotografovanie (s externým – nie vstavaným bleskom alebo 
na statíve upevneným fotoaparátom bez blesku)

Liturgiká fotografovanie bez blesku zo všetkých strán
Grafity fotografovanie s rôznymi uhlami nasvietenia, obkresľovanie

3c) Niektoré nosiče (napr. náhrobníky alebo zvony) je možné alebo dokonca po-
trebné pred fotografovaním mierne očistiť. Kamenné sepulkrálie je vhodné zbaviť 
prachu navlhčenou kefou (je vhodné mať so sebou fľašu s vodou), pri zvonoch je lepšia 
suchá tvrdšia (napr. ciroková) kefa. Jiří Roháček odporúča niektoré reliéfne nápisy 
nakriedovať, čím vyniknú obrysy písma, 212 Juraj Spiritza radí reliéf mierne navlhčiť.

3d) Z hľadiska verifikovateľnosti a uchovania dát je dobré urobiť aj fotodokumen-
táciu nosiča s meracím prístrojom (v prípade menších nápisov stačí snímka so zvino-
vacím metrom, pre nosiče vo väčších výškach možno použiť upravené teleskopické 
meradlo, pre veľmi vysoko umiestnené je dobré mať laserový diaľkomer s funkciou 
Pytagorovej vety). Merať treba v zásade výšku a šírku nosiča a nápisového poľa ako aj 
výšku písmen (v prípade rozdielne vysokých litier sa uvádza rozsah od najmenšieho 
po najväčšie – verzálky zohľadňujúc osobitne). V prípade valcovitých nosičov (zvon, 
krstiteľnica, kalich a pod.) treba zmerať okrem výšky (pri zvone vrátane koruny aj 
bez nej) aj (dolný) priemer zvonu alebo priemer kupy pri krstiteľnici alebo kalichu. 
V prípade nosičov vo väčších výškach je vhodné použiť rebrík. Ako núdzové riešenie 
je možné využiť aj funkciu samospúšte na fotoaparáte. Pomocník zdvihne teleskopické 
meradlo (využiť sa dá napr. biela výsuvná rúčka na metlu, ktorá má po vysunutí okolo 
2 – 3 metre, na ňu možno v 5 a 10 cm odstupoch urobiť meracie rysky), pričom koniec 
meradla môže vďaka pomocníkovi dosiahnuť až do približne 5 metrov. Dokumentarista 
po nastavení samospúšte zdvihne fotoaparát pomocou statívu do výšky tak, aby bol 
kolmo voči napríklad nástennej maľbe situovanej 3 – 5 metre nad úrovňou podlahy. 
Vznikne kolmá fotografia nosiča vo výške, pričom takouto metódou sa s pomerne 
veľkou presnosťou dajú určiť aj rozmery nosiča a písmen nápisu.

212 Roháček, Epigrafika v památkové péči, s. 59 – 60. 
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3e) Praktické rady: Priamo pri epigrafickej dokumentácii je vhodné obliecť sa 
pracovne (vhodne do verejnosti ale na druhej strane aby mu nebolo ľúto kolomažou 
alebo holubím trusom znečisteného sviatočného šatstva). Po viacerých vlastných nebla-
hých skúsenostiach musím dať za pravdu českému kampanológovi Radkovi Lungovi, 
ktorý pripomína, že pred dokumentáciou zvonov je vhodné vypnúť hlavný vypínač 
zvonov, aby ich zvonenie z bezprostrednej blízkosti neohlušilo bádateľa. Podobne je 
veľmi praktické, ak si bádateľ nosí dlhší povrázok, aby mohol priviazať a odchýliť srdce 
zvona, ktoré by mu inak zavadzalo pri odmeraní priemeru zvona. Radou zo života te-
rénneho výskumníka je odporúčanie nosiť so sebou čokolády – nielen ako potenciálny 
prezent alebo zdroj energie, keď neostane čas na obed, ale alobal, do ktorého je zaba-
lená, možno v prípade núdze využiť ako materiál na odtlačenie nápisu na inak ťažko 
zdokumentovateľnej časti zvona. 213 Počas terénneho výskumu sa odporúča zapísať si 
hneď večer po návrate z cesty dôležité cez deň získané údaje do zberových listov alebo 
rovno do notebooku, pretože mnohé detaily, ktoré si bádateľ v ten deň ešte pamätá, sa 
môžu už po pár týždňoch vytratiť.

ANALÝZA, SPRACÚVANIE A ARCHIVÁCIA VÝSLEDKOV
Na obvykle viac dní (niekedy aj týždňov) trvajúci terénny výskum nadväzuje po ná-

vrate z terénu najskôr archivovanie získaných dát. Buď ešte počas terénneho výskumu 
alebo po návrate domov je potrebné roztriediť získaný obrazový materiál a vytvoriť 
(alebo doplniť už existujúcu) databázu. Počas už vyše desaťročie trvajúceho výskumu 
sa autorovi tejto metodiky osvedčilo členenie databázy do priečinkov – „foldrov“ podľa 
historických stolíc, ktoré sa ďalej vetvia podľa lokalít a tie sa členia podľa objektov. V prí-
pade revíznych výskumov alebo opätovných návštev je dobré dokumentáciu z každej 
z nich ukladať do osobitného priečinka. Takto vznikne vetvenie centrálneho priečinka 
Epigrafické výskumy napríklad s takýmto reťazcom: Spiš – Kežmarok – Kostol sv. 
Kríža – 2006 / 2012. Výstupom tejto činnosti je doplnenie a dlhodobé uchovávanie 
získaných informácií (tie pritom treba zálohovať na viacerých miestach).

Po archivovaní a prípadnej úprave dát (ako premenovanie fotografií, otočenie, 
orezanie a pod.) treba čo najskôr prikročiť ku vedeckej analýze s cieľom kriticky 
vyhodnotiť v teréne získané informácie. V rámci tohto procesu je potrebné prečítať 
a analyzovať nápisy, ktoré v teréne pre akúkoľvek príčinu (obvykle pre nedostatok času) 
nemohli byť prepísané. Následne treba dohľadať všetky s nápisom súvisiace údaje – či 
už ide o datovanie textov určených len kresťanským kalendárom alebo o identifikáciu 
erbov či ich majiteľov, iných v textoch spomínaných alebo s nápismi súvisiacich osôb, 
lokalít a podobne.

Sekundárnym procesom získavania relevantných informácií ku nápisom je archívny 
výskum, ktorý má len doplniť základné informácie vyplývajúce z nápisu. 214 Vyžaduje si 
vzdelanie z pomocných vied historických (základné paleografické zručnosti ako schop-
nosť čítať historické texty, základy kritického prístupu k prameňom, schopnosť prevá-
dzať historickú formu dátumov na modernú, prehľad vo vývoji obecných a rodových 
znakov a pod.). V slovenských podmienkach je neúnosné, aby epigrafi koncentrovali 
svoju pozornosť na výskum v archívoch, ako je to bežné napríklad v Rakúsku alebo 

213 Za rady pri dokumentovaní zvonov ďakujem Mgr. Radkovi Lungovi.
214 K významu a metodike archívneho výskumu pozri text M. Čovana v tejto knihe.
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Nemecku. Takýto výskum by celý projekt nielen neúnosne spomalil, ale aj predražil. 
Po publikovaní epigrafických korpusov založených najmä na terénnom výskume bude 
ešte dostatok času a priestoru, aby informácie zo súpisov dopĺňali kolegovia z archívov 
alebo univerzít. Archívne dokumenty sú totiž relatívne dobre chránené, na rozdiel 
od neustále sa strácajúcich epigrafických nosičov.

Aj po uzavretí výskumu ku nejakej lokalite alebo regiónu je dobré pamätať na ko-
munikáciu s miestnymi ľuďmi, ktorí bádateľovi pomohli. Vďaka môže mať podobu 
žánrovej fotografie z výskumu, ktorú pošle miestnym (výskumník a farár pred kostolom, 
pani kostolníčka a jej vnučka čakajú na slniečku pred vchodom, kým výskumník skončí 
dokumentáciu a pod.) alebo skôr podobu textového výstupu v zjednodušenej podobe 
(miestni farári sú často nadšencami pre lokálnu históriu a podporovateľmi kultúrneho 
života obce a radi sa dozvedia o dejinách svojej farnosti alebo kostola viac). V prípade 
publikácie treba nájsť v úvode alebo na inom vhodnom mieste priestor, kde sa patrí 
poďakovať za spoluprácu práve týmto neoceniteľným miestnym spolupracovníkom. 
Dodržiavanie povýskumnej komunikácie môže prispieť k udržaniu dobrých vzťahov 
členov celoslovenského projektu s jednotlivcami v regiónoch – najmä s klérom, ktorý 
je hlavným partnerom pri výskume stredovekých a ranonovovekých epigrafických 
pamiatok na Slovensku.

Výsledkom viackrokového procesu výskumu je publikovanie výstupov práce epigra-
fov formou edície historických nápisov a na ne nadväzujúcich vedeckých štúdií a mo-
nografií.



81

publikovaniE a jEho normy

Juraj Šedivý

Slovenská metodika opisu konkrétneho nápisu sa štruktúrou inšpiruje nemecko-ra-
kúskym edičným projektom Die Deutschen Inschriften ako aj českým projektom Corpus 
inscriptionum Bohemiae. Množstvo informácií ku jednotlivým nápisom bude podobné 
ako u českých kolegov, no nie také detailné ako v rakúsko-nemeckom projekte. Cieľom 
Corpus inscriptionum Slovaciae nie sú totiž rozsiahle štúdie o obsahu jednotlivých ná-
pisov ale edícia historických textov, ktoré doposiaľ ostávali na okraji záujmu a pritom 
sú najviac ohrozené. Kvôli menšej hĺbke (a tým pádom aj rozsahu) opisu jednotlivých 
nápisov ale najmä kvôli menšiemu množstvu zachovaného epigrafického materiálu bude 
na Slovensku možné spracúvať edície v rámci väčších regiónov – prevažne historických 
stolíc, čo je porovnateľné so švajčiarskym prístupom, v rámci ktorého spracúvajú územie 
podľa kantónov.

Pri publikovaní katalógov je dôležité uvedomiť si, že miesto v nich nemajú len 
dochované nápisové pamiatky ale aj nápisy, ktoré sa zachovali len v kópiách (či už po-
dobe obrazových reprodukcií alebo vo forme písomných odpisov či kópií). V prípade 
iba sekundárne zachovaného nápisu sa pred poradové číslo uvedie krížik ako znak 
nezachovaného nápisu a informácie sa samozrejme redukujú v závislosti od kvantity 
a kvality dostupných údajov (napr. ak máme len odpis nápisu vo vizitácii, nie je možné 
v katalógu určiť použitý druh písma nápisu).

ŠTRUKTÚRA EPIGRAFICKEJ EDÍCIE
Vedecká epigrafická edícia má obvykle ustálenú štruktúru: 1) Úvod, 2) Krátky 

prehľad historického vývoja daného regiónu resp. lokality, 3) Epigrafické analýzy,  
4) Súpis nápisov sprevádzaný textovo-kritickým a poznámkovým aparátom, 5) Re-
gistre, 6) Zoznamy (skratiek, prameňov a literatúry, obrazových príloh a ich autorov),  
7) Prílohy (obrazové, iné grafické).

V úvode definuje epigraf predmet svojho výskumu z chronologického a teritori-
álneho hľadiska, opisuje metódy, problémy a ciele výskumu, v stručnosti môže opísať 
aj hlavné edičné pravidlá. Druhú kapitolu tvorí zhodnotenie doterajších predprác 
(bibliografický prehľad dôležitých bádaní). Nasleduje historický prehľad o vývoji 
regiónu v kontexte s epigrafickou kultúrou, ktorý nemá byť kompilátom o dejinách 
analyzovanej oblasti zo sekundárnej literatúry, ale ambíciou autora musí byť opis dejín 
danej oblasti či lokality z pohľadu udalostí, inštitúcií a osôb, ktoré boli objednávateľ-
mi a autormi nápisov. Aj v tejto kapitole zohľadňuje informácie získané z nápisových 
pamiatok. Epigrafické analýzy sú hlavnou vedeckou časťou edície a predstavujú 
syntetické pohľady epigrafa na témy ako sú: a) skupiny nosičov z formálneho hľadiska 
(materiál a techniky zhotovenia textov) a obsahového hľadiska; b) vývoj písma nápisov 
(chronologicky s prihliadnutím na vývoj číslic a pomocných znakov), c) jazyk nápisov 
a prípadné stereotypné formulácie, d) objednávatelia, nadregionálne umelecké väzby, 
e) sekundárne zachované nápisy a zmienky o epigrafických textoch či nosičoch. 215

215 DI – Wiener Reihe, s. 8 radí písať túto a predošlú kapitolu v opačnom poradí. Logicky však naj-
skôr čitateľa treba uviesť do základného historického rámca analyzovaného regiónu a až potom ho 
konfrontovať so špeciálnymi epigrafickými problémami.
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Najobsiahlejšou časťou každej edície je súpis – katalóg. 216 Za ním nasledujú zozna-
my, kde má svoje miesto zoznam použitých skratiek, prameňov a literatúry (osobitne sa 
uvádzajú pramene a osobitne literatúra, pramene sa spomínajú ako prvé s tým, že najskôr 
je uvedená inštitúcia, potom názov archívneho fondu a za tým sekundárny resp. terci-
árny archívny údaj, pri literatúre sa vyžaduje čo najkompletnejší citačný záznam podľa 
príslušnej normy) a zoznam obrazových príloh a ich autorov (dôležitý je nielen kvôli 
vedeckej etike ale aj z dôvodu dodržiavania autorských a publikačných práv). Textovú 
časť práce uzatvárajú registre. Nevhodný je jednoduchý zmiešaný register (aký sa v sú-
časnosti presadzuje napr. v kodikologickej alebo historickej literatúre). V epigrafickom 
súpise sa registre delia na osobné, miestne a vecné. Do prvej skupiny patrí abecedne 
zoradený zoznam objednávateľov resp. autorov nápisov (v starších obdobiach sa nedá 
určiť, o koho ide, preto sa obe kategórie objavujú spolu). Register povolaní a funkcií, 
ktorý uvádzajú Die Deutschen Inschriften síce môže byť pre historické využitie korpusu 
zaujímavé, no najmä pre staršie obdobia sa často prezývka a povolanie nedajú rozlíšiť. 
Abecedný zoznam lokalít s odkazmi na tamojšie nápisy umožňuje vyhľadávanie podľa 
lokalít. Najdôležitejšie sú vecné registre: register biblických a patristických citátov, 
zoznam použitých písiem, register použitých jazykov a podobne.

Poslednou časťou edičných korpusov bývajú prílohy, v ktorých je miesto pre mapu 
opisovaného regiónu, prípadne plány lokalít (ak v nich je väčšie množstvo nápisov), 
štatistické grafy ale hlavne pre vyobrazenia nápisov. Takmer všetky korpusy ponúkajú 
iba výber zobrazení opisovaných nápisov (DI, CIB, CIP). Jediným veľkým edičným 
projektom s kompletnou obrazovou dokumentáciou je švajčiarsky súpis. Z ekono-
mických dôvodov sa väčšinou zväzky členia na textovú časť na menej kvalitnom 
papieri a obrazovú prílohu. Aj v tomto sa švajčiarsky projekt odlišuje (vyobrazenia 
sa nachádzajú priamo pri textovom opise, čo pôsobí prehľadnejšie). Toto riešenie je 
finančne náročnejšie (vyžaduje si kvalitný papier na celú knihu a spôsobuje problémy 
pri zalamovaní). Spôsob prezentovania obrazovej časti (nielen) slovenskej edície preto 
vždy závisí od finančných možností vydavateľa. V ideálnom prípade by aj každý zväzok 
slovenskej epigrafickej edície mal obsahovať vyobrazenia všetkých nápisov s legendou 
pod každým obrázkom v štandardizovanej forme (krátky opis, v zátvorke datovanie 
a lokalizovanie). Z finančných dôvodov je možné uvažovať o tom, že súčasťou tlačenej 
knihy by bol iba výber najzaujímavejších nápisov na kvalitnom papieri, no tlačená 
kniha by mohla byť sprevádzaná kompletnou fotodokumentáciou na priloženom 
elektronickom nosiči. Keďže treba rátať s napredovaním vývoja hardware, je nutné 
do budúcnosti plánovať aj iný prístup k elektronickej databáze ako prostredníctvom 
lokálnych nosičov. Po istom čase by ich mala nahradiť centrálna databáza dostupná 
prostredníctvom internetu.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Poradie v katalógu: v rámci zvolenej oblasti treba nápisy opisovať v chronologic-

kom poradí. Len približne datované pamiatky majú svoje miesto až za datovanými 
(napr. nápis „z konca 15. storočia“ bude nasledovať až za nápisom z roku 1500). Ak je 
známy termín pred alebo po ktorom nápis vznikol, tak do datovania treba umiestniť 

216 Keďže ide o najrozsiahlejšiu časť edície, bližšie k nemu pozri nižšie.
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poznámku „pred“ resp. „po“. Novšie nápisy, ktoré sa hlásia do staršieho obdobia, ale 
sú evidentne mladšie, treba zaradiť podľa reálneho datovania. 217

Nápisy z rôznych období, nachádzajúce sa na jednom nosiči (napr. renesančné grafity 
vyškriabané do gotického obrazu Majstra Tucherovho oltára v Spišskom Štvrtku) treba 
opísať na oboch miestach, kam patria – pri opise staršieho nápisu umiestniť krížový 
odkaz na mladší a naopak (v prípade väčšej kvantity takýchto nápisov je legitímne – ak 
by bol mladší nápis historicky alebo formálne nezaujímavý – opísať ho v krátkosti iba 
pri opise staršieho textu). V prípade, že ide o viacnásobne použitý nosič (napr. náhrobná 
doska pre viacerých členov rodiny, ktorých mená a dátumy úmrtia postupne pripisovali), 
treba pamiatku zaradiť ku najstaršiemu dátumu a pri novších umiestniť vždy krížový 
odkaz. 218 Sporné alebo ťažko datovateľné texty sa majú zaradiť až na koniec katalógu, 
ako navrhuje J. Roháček. 219

Veľkosť a farba textu: Nápisy, ktoré sú na nosiči veľkosťou (alebo odlišnou far-
bou) zvýraznené (napr. pri chronograme) treba prepisovať v takej istej veľkosti ako 
zvyšok textu, je však nutné, aby boli zvýraznené písmená graficky odlíšené aj v edícii 
(stučnením / bold). 220

FORMÁLNE ČLENENIE SÚPISU
Najdôležitejšia časť epigrafickej edície je štrukturovaná a tvoria ju 1) záhlavie,  

2) opis nosiča, 3) opis nápisu, 4) prepis, 5) preklad, 6) textovo-kritický aparát,  
7) vedecký komentár a prosopografické údaje, 8) poznámky, 9) kopiárové odpisy 
nápisu a literatúra.

1) Záhlavie býva graficky ohraničené líniou zdola (prípadne aj zhora, pre DI aj CIB 
je typické ohraničenie z oboch strán, ktoré prispieva ku prehľadnosti diela). V záhlaví 
vľavo je uvedené číslo katalógovej jednotky (prípadne so značkou, ak ide o sekundárne 
zachovaný nápis alebo o deperditum) a pokračuje v strede uvedením obce, v ktorej 
je nosič umiestnený. Ak sa dnes nosič nachádza v inej lokalite, treba pôvodnú uviesť 
v hranatých zátvorkách, za ktorou nasleduje lomka a názov aktuálnej lokality (napr. 
v prípade korpusu opisujúceho spišské pamiatky: [Levoča] / Bratislava). V prípade, že je 
aktuálna lokalita mimo územia Slovenska, autor uvedie v zátvorke štát: napr. [Hronský 
Beňadik] / Ostrihom (Maďarsko). Za čiarkou nasleduje bližšie uvedenie umiestnenia 
nosiča (napr. Levoča, Kostol sv. Jakuba). V prípade premiestneného nosiča napr. [Hron-
ský Beňadik, kláštor sv. Benedikta] / Ostrihom (Maďarsko), Múzeum kresťanského 
umenia. Ak bol nosič odcudzený, alebo sa nachádza na neznámom mieste, treba uviesť 
„lokalita neznáma“. Na pravej strane záhlavia sa uvádza datovanie nápisu.

217 Do záhlavia treba naznačiť pomocou lomky, že nápis má dvojaké datovanie. Napr. 2. pol. 16. stor. 
/ 1300 – s tým, že nápis bude zaradený k ďalším, pochádzajúcim z 2. polovice 16. storočia a ku 
roku 1300 bude naň zaradený krížový odkaz. Naopak DI radia takéto jednotliviny na miesto podľa 
explicitného dátumu, ku ktorému sa nápis hlási, k približne určenému obdobiu vzniku radia dať 
krížový poukaz. Reálny termín zhotovenia je však primárny, preto ho treba uprednostniť. Takýto 
nápis nevypovedá o dobe, do ktorej sa fiktívne hlási, ale je primárne dokladom doby, v ktorej vznikol.

218 V záhlaví budú nápisy oddelené čiarkou (symbolizujúcou rovnoprávne postavenie nápisov). 
219 Roháček, Nápisy města Kutné Hory, s. 13.
220 Keďže J. Roháček v CIB prepisuje všetky nápisy tučným písmom (boldom), nemá možnosť v edícii 

vyznačiť existenciu chronogramu (dalo by sa to napr. zväčšeným písmom, čo však zrejme ani samotný 
autor nepovažoval za metodicky čisté a radšej sa priklonil k explicitnému uvedeniu, že nápis má 
formu chronogramu). 
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2) Opis nosiča: Na prvom mieste treba uviesť štandardizovanú a výstižnú charak-
teristiku nosiča podľa jednotlivých umenovedných kategórií (napr. epitaf, náhrobná 
doska, mortuárium/smrtný štít, nástenná maľba, tabuľová maľba, zvon, krstiteľnica, 
grafiti a pod.). 221 Na druhom mieste je nutné informovať o umiestnení nosiča v rámci 
objektu (odpadá v prípade zbierkového predmetu, kde je miesto toho vhodné identifi-
kovať predmet podľa jeho inventárneho čísla). Ďalej treba – v prípade predmetu, ktorý 
bol premiestnený na iné miesto v rámci lokality alebo dokonca mimo svoju lokali-
tu – uviesť primárne umiestnenie nápisu (ak sa dá zistiť napr. podľa dobových opisov 
kostola alebo kánonických vizitácií resp. v prípade zbierkových predmetov na základe 
prírastkových kníh). Vhodný je následne krátky celkový opis epigrafického nosiča 
v štandardizovanej forme, do ktorého treba zahrnúť aj informáciu o materiáli nosiča 
a technike zhotovenia nápisu. V osobitnom riadku (kvôli prehľadnosti) sa uvádzajú 
rozmery nosiča (výška a šírka). Pri nepravidelných tvaroch (napr. fragmenty náhrobkov) 
je rozhodujúci maximálne zachovaný rozmer výšky a/alebo šírky.

Príklad: Náhrobná doska neznámeho Petra zo zbierky Múzea mesta Bratislavy (inv. 
č. L 123), dnes umiestnená v Kostole klarisiek v Bratislave. Pochádza zrejme z Kostola 
sv. Martina (predmet získalo múzeum medzi 20. – 27. aprílom 1944 z neznámeho zdro-
ja). 222 Doska zo svetlosivého pieskovca, uprostred v ráme grécky kríž templárskeho tvaru 
na palici s nodusom stojacej na goticky štylizovanom trojvrší. Tesaný nápis je situovaný 
okolo okrajov dosky.

v. 100 cm, š. 41 cm.
3) Opis nápisu: v prvom rade odborník-epigraf charakterizuje štýl, druh a typ 

použitého písma (písiem). Používa pritom štandardnú nomenklatúru, ktorá pre ná-
pisové písma na našom území rozoznáva tieto hlavné pomenovania: (románska) ka-
pitála resp. majuskula (11. a 12. storočie), románsko-gotická kapitála 223 (cca. prelom  
12. a 13. storočia), ranogotická majuskula (13. storočie), vrcholnogotická majuskula (cca.  
2. polovica 13. až cca. koniec 14. storočia), gotická minuskula (cca. 3. tretina 14. až prvá 
polovica 16. storočia), ranohumanistická majuskula (posledná tretina 15. a prvá polo-
vica 16. storočia), renesančná resp. novoveká kapitála (od konca 15. storočia), fraktúra 
(od 1. polovice 16. storočia). Okrem prevažujúcich nápisových písiem sa zriedkavejšie 
objavujú aj iné písmové druhy (napr. na grafity v Žehre alebo vo Veľkej Lomnici či 
v bratislavskej Starej radnici sa vyskytuje gotická bastarda a gotická kurzíva, na jed-
nom z portálov v levočskej radnici je nápis humanistickou minuskulou a kurzívou). 224 

221 K štandardizovaným termínom sa bude treba na Slovensku ešte vrátiť, zatiaľ možno používať jed-
notlivé zväzky edičného radu Slovenskej národnej galérie Dejiny slovenského výtvarného umenia. 
Zo slovenských prác napr. Frický, Alexander: Slovník unifikovaných názvov hnuteľných pamiatok 
zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SSR, Bratislava 1990. Z českých napr.: 
Blažíček, Oldřich J. – Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví 
architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha 1991. Pozri aj kapitolu Z. Šedivej v tejto 
práci.

222 Do poznámok v súpise by na tomto mieste epigraf vložil citáciu Fiala, Anton: Kamenné architek-
tonické články a náhrobníky. In: Gotické umenie z bratislavských zbierok, zost. Anton C. Glatz, 
Bratislava 1999, s. 66 – 67.

223 V prípade infiltrácie viacerých nekapitálových prvkov je vhodnejšie hovoriť o románskej resp. 
románsko-gotickej majuskule.

224 K nomenklatúre písiem na našom území Šedivý, Juraj: Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých 
pamiatok na základe ich nápisov. In: Byzantinoslovaca 1, 2006, s. 244 – 252.
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Za štandardizovaným pomenovaním nasleduje krátky paleografický komentár (ak je 
nutný) ku textu a forme skratiek či číslic ako aj údaj o výške písmen. Pri majuskulných 
písmach sa uvádza iba jeden rozmer (v prípade väčších rozdielov je vhodné napísať 
rozpätie od najmenšieho po najväčšie písmeno). V prípade minuskulných písiem sa 
môže za lomkou uviesť aj rozmer verzálok (veľkých písmen) .225

Príklad: Ranogotická majuskula. Typický je paralelný výskyt konzervatívnych prvkov 
(nedodržiavanie postavenia na základnej linky a štandardnej veľkosti či vzdialenosti pís-
men, roztiahnuté V, zrkadlovo obrátené N) a modernejších elementov (serify, zatvorené 
oblúčiky E a S).

p. 5,5 – 6,5 cm
4) Prepis: Pravidlá pre prepis epigrafických textov v nasledujúcom texte vychádza-

jú predovšetkým z noriem platných pri DI, ale inšpiratívne boli aj pozitívne detaily 
z mierne pozmenených pravidiel CIB, CIP alebo Inscriptiones medii aevi Helvetiae. 
Návrh slovenskej normy sa snažil – pokiaľ sa dalo – zohľadňovať aj úzus pre vydávanie 
slovenských archívnych prameňov. 226 Prepis textu je vhodné odlíšiť od zvyšnej časti 
edície. V diplomatickej edícii sa používa rozdiel medzi normálnym a kurzívnym pís-
mom. Tento spôsob navrhoval v štandardnej epigrafickej príručke aj Rudolf Kloos ,227 
no v praxi sa nepresadil. Ďaleko rozšírenejšie a aj prehľadnejšie je odsadenie celého 
bloku prepisu a prekladu medzerou od ľavého okraja.

Ak sa na jednom nosiči nachádzajú viaceré nápisy (napr. na renesančnom epitafe 
Jakuba Mordaxa a jeho ženy z roku 1572 v Kostole sv. Juraja v Sv. Juri je jeden nápis 
pod tympanónom, ďalší v spodnej časti pod hlavným reliéfom), prepisujú sa jednotlivé 
nápisy oddelene a číslujú sa rímskymi číslicami.

Nápisy sa prepisujú iba modernou abecedou latinského písma, ako je bežné 
vo všetkých súčasných korpusových prácach. Teda nepoužíva sa napr. v počítačových 
fontoch bežná forma Є ako vyjadrenie unciálnej podoby písmena. V gotickej minuskule 
sa nevyjadruje rozdiel medzi dlhým a okrúhlym s, podobne nezachytávame v gotickej 
majuskule formy vychádzajúce z minuskulných tvarov (napr. majuskulné gotické N, 
ktoré má rovnaký tvar ako minuskulné, iba inú veľkosť). Špeciálny prípad predstavu-
jú pôvodne grécke formy mena Ježiša Krista, ktoré možno prepisovať latinizovanou 
formou – napr. IHC XPC ako (IHESUS) (CHRISTUS).

Epigraf musí pri opise rešpektovať originálne grafémy. Teda ak je pre nápis použitá 
kapitála, ktorá v zásade nepoužíva U, tak zachovávame použité tvary napriek foneticky 
rozdielnemu čítaniu (teda v origináli aj v prepise bude DOMINVS). Ak je slovo skrátené 
a nevieme, akú grafému by autor textu použil, tak prepisujeme podľa iných slov v texte: 
napr. pri skratke pre q(ue) v texte: SENATVS POPVLVSQ(VE) treba použiť z ostat-
ného kontextu vyplývajúce písmeno V miesto foneticky správnejšieho U. V prípade, 
že vo zvyšnom texte sa daná graféma nenachádza, môže autor pri prepise použiť tvar 

225 V DI ani CIB nevytvárajú priestor špeciálne pre opis nápisu. Časť informácií ponúkajú v texte 
opisujúcom nosič a časť vo vedeckom komentári. Nepovažujem takéto rozdelenie za správne, naj-
mä keď v poslednom období pozorovať väčší dôraz na paleografiu nápisov (napr. W. Koch). Preto 
považujem samostatné vyčlenenie textu o nápise a písme (ako je to napr. vo švajčiarskom korpuse) 
za legitímne a dôležité.

226 Sedlák, Jozef: Edície prameňov. In: Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych doku-
mentov, zost. Vladimír Horváth – Peter Kartous – Jozef Watzka, Bratislava 1988, s. 102 – 112.

227 Kloos, Rudolf M.: Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit, Darmstadt 
1980, s. 93.
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obvyklý pre dané obdobie a písmo: v prípade kapitály na nápise zo 16. storočia môže 
použiť V – napr. D(OMI)N(V)(S). Kvôli zásade rešpektovania originálneho textu preto 
prepisujeme verne aj evidentnú chybu (napr. donimus miesto dominus) pričom pomocou 
textovo-kritického aparátu musí epigraf poukázať na správny tvar slova.

S rešpektom k originálnej podobe textu súvisí aj prepis mien. Veľké písmená 
(verzálky) nedáva epigraf na začiatkoch viet a pri vlastných menách – ako je dnes bež-
né – ale iba tam, kde sa vyskytujú v originálnom nápise. Fakt, že ide o vlastné meno 
alebo o toponymum zistí čitateľ v preklade. Rešpekt k pôvodnej ortografii káže, aby 
boli písmená i a j resp. u, v, w prepisované tiež verne podľa originálu – preto napr. zw 
Presspurg miesto foneticky správnejšieho zu Pressburg. Ak sa v origináli vyskytujú dve 
i za sebou a druhé je potiahnuté pod základnú linku, treba ich prepisovať ako ij (napr. 
iulij). Ak je použité y vo funkcii ii, treba ho pri opise ponechať (napr. iuly). Podobne 
treba zachovať e-caudata, ak by sa vyskytovalo aj v originálnom texte. Transliterovať 
treba aj slovenské alebo nemecké slová – teda nemodernizovať zjena za žena ale po-
nechať slovo v pôvodnom tvare (podobne vnnd nezamieňať za und). Slovenský návrh 
pre vydávanie archívnych dokumentov navrhuje ako hranicu pre striktnú transliteráciu 
slovenských textov rok 1600 (pri českých dokonca rok 1500) – mladšie texty navrhuje 
J. Sedlák modernizovať podľa súčasného pravopisu. Táto zásada je však pre epigrafickú 
edíciu neprijateľná (aj v 17. storočí treba Girzik uprednostniť pred Jiřík – druhá forma 
sa môže objaviť len v preklade).

Dôležitou zásadou je prepis majuskulného textu majuskulou, minuskulného 
minuskulou. Týka sa to aj tzv. enkláv (litterae inscriptae), kde sú do majuskulného 
textu vkladané veľkosťou menšie ale formou majuskulné litery. Na druhej strane 
nadpísané menšie písmená, ktoré vyjadrujú dvojhlásku alebo iné formy „národných“ 
jazykov (napr. gestoerben) či pádové koncovky (napr. Mmo CCCCmo secundo) je vhodné 
pri prepise ponechať (typograficky riešiť pomocou horného indexu). Rešpekt k originálu 
velí aj rímske číslice napísané minuskulou ponechať v pôvodnom tvare (dodržiava aj 
DI aj CIB). Práve v tom je význam prekladu, že je v ňom miesto na moderný resp. 
antický spôsob prepisu číslic (rímske číslice písané majuskulou) a vôbec na epigrafovu 
interpretáciu nápisu.

Lomka sa v prepise používa ako označenie zlomu textu (napr. pri náhrobnej doske, 
kde sa nápis vždy v roku dosky zlomí do pravého uhla). Dvojitá lomka sa uvádza v prí-
pade, že je nápis výrazne prerušený (napr. na portáli je v strede umiestnená kartuša 
s erbom, po jednej strane je z letopočtu tisícka a stovka, po pravej desiatka a jednot-
ka – napr. 16//23). 228 Pred a za lomkou sa neuvádzajú medzery, ak je text zlomený 
(resp. pri dvojitej lomke rozdelený) uprostred slova (napr. DO/MINUS). 229 V opačnom 
prípade treba naznačiť, že k zlomu resp. rozdeleniu dochádza medzi slovami (napr. 
HIC IACET / DOMINUS).

228 V niektorých starších nemeckých edíciách alebo v poľských zväzkoch (napr. Piech, Zenon (ed.): 
Corpus inscriptionum Poloniae 8/2, Kraków 1987) sa miesto lomky používa zvislý ťah – napr. 
FE|MINA. 

229 Touto cestou sa vydali nemecko-rakúski aj poľskí editori. Naopak český projekt ráta s medzerou pred 
a za lomkou bez ohľadu na to, či je slovo rozdelené, čo nepokladám za správne (v jazyku prameňa 
menej zbehlý čitateľ nevie, či ide o jedno slovo alebo o dve). 
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Skrátené časti textu treba rozvádzať v okrúhlych zátvorkách (xxx). To sa týka aj 
prípadov, keď pri skrátenom slove (resp. nad ním) chýba znak skrátenia. 230 Rozvedenie 
skratiek patrí k čitateľskému komfortu, na ktorý by epigraf nemal rezignovať. Upozor-
nenia na subjektívne nejednoznačne rozlúštené skratky alebo ťažko čitateľné pasáže 
textu (najmä pri ťažšie čitateľných osobných či miestnych menách) resp. editorove 
dodatky a komentáre majú miesto v textovo-kritickom aparáte (typu a, b, c atď. – nie 
v poznámkach pod čiarou typu 1, 2, 3 atď.). 231 V zátvorkách treba prepisovať aj sigly, 
ktoré nepochádzajú z litier: napríklad skratky pre et alebo con odvodené z tirónskych 
tvarov treba prepisovať ako (et) a (con).

V hranatých zátvorkách [xxx] sa nachádzajú pasáže, ktorých tvar ani presné 
znenie nepoznáme (napr. kvôli poškodeniu nosiča), ale text sa dá logicky doplniť. 
V prípade, že je zápis poškodený a nečitateľný, ale je zrejmé, koľko písmen chýba, 
treba do hranatej zátvorky napísať príslušný počet bodiek. V prípade, že presný počet 
litier nie je známy vôbec (napr. spodná časť náhrobnej dosky zmizla pod sekundárne 
zvýšenou podlahou), musí prepis túto skutočnosť reflektovať: pôvodne sa nechávala 
hranatá zátvorka prázdna, 232 v súčasnosti sa viac presadzuje vyplnenie zátvorky tromi 
pomlčkami s medzerami medzi nimi.

Neskôr vložené pasáže alebo nevhodné mladšie reštaurátorské zásahy pozmeňujúce 
pôvodný text treba vyznačiť ostrými zátvorkami <xxx>. Tento úzus zodpovedá praxi 
pri diplomatickej edícii, kde sa táto forma zátvoriek používa pre neskoršie doplnky, 
interpolácie, sfalšované časti (v iných diplomatických edíciách majú rovnakú funkciu 
„ondrejské krížiky“ X  … X).

Podčiarknutím (xxxx) označujeme nexus litterarum. V nemecko-rakúskych edí-
ciách ho znázorňujú metodicky vhodnejšou svorkou umiestnenou pod písmená, ktoré 
sú spojené, no tento znak je typograficky náročný a  predražuje tlač korpusov. Svorka 
má oproti podčiarknutiu výhodu iba v tom prípade, ak za sebou nasledujú dve (alebo 
viac) nexus litterarum.

Na začiatku nápisov napríklad pri minciach alebo pečatiach ale aj na náhrobných 
pamiatkach sa často nachádza krížik, ktorý epigraf prepisuje pomocou znamienka 
pre sčítanie (+). Oddeľovacie znaky medzi slovami (bodka, krúžok, kvetinka   …   ) 
naznačujeme iba jedným typom znaku ( · ), pričom reálny tvar oddeľovacieho znaku 
špecifikujeme v textovo-kritickom aparáte. Pôvodnú interpunkciu je vhodné dodržia-
vať, najmä ak logicky správne člení text (týka sa až novovekých textov). Rozdeľovník 
(v originálnom texte na konci riadku) sa prepisuje znamienkom rovnosti (=) s tým, že 
jeho reálnu podobu možno opísať v textovo-kritickom aparáte (či je jednoduchý alebo 
dvojitý). Pôvodné zátvorky (objavujú sa až v novovekých textoch) treba v súlade so slo-
venskou diplomatickou praxou (J. Sedlák) vyznačovať z oboch strán dvojbodkami :(: 
resp. :):. V ojedinelých prípadoch výskytu spojitého písma (scriptura continua), je možné 
oddeľovať podľa zmyslu slová, treba na to však upozorniť v textovo-kritickom aparáte.

5) Preklad: V českom aj poľskom korpuse chýba, uvádzajú ho v nemeckej a švaj-
čiarskej edícii. V prípade CIS sa slovenskí autori rozhodli pre preklad z dôvodu, že 

230 V prípade, že znak skrátenia pri skrátenom slove (slovách) chýba, treba na to upozorniť v texto-
vo-kritickom aparáte. 

231 Starší spôsob presadzoval W. Koch (Tenže, Epigraphica, s. 72) pomocou podbodkovania litery, 
čo však bolo typograficky náročné a predražovalo tlač.

232 Navrhoval W. Koch (Tamže, s. 72). 
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1   Bratislava, kostol klarisiek        kon. 13. / zač. 14. stor.

Náhrobná doska neznámeho Petra zo zbierky Múzea mesta Bratislavy (inv. č L 123), dnes umie-
stnená v kostole klarisiek v Bratislave. Pochádza zrejme z Dómu sv. Martina (predmet získalo 
múzeum medzi 20. – 27. aprílom 1944 z neznámeho zdroja).1) Doska zo svetlosivého pieskovca, 
uprostred v ráme grécky kríž templárskeho tvaru na palici s nodusom stojacej na goticky štylizo-
vanom trojvrší. Tesaný nápis je situovaný okolo okrajov dosky.
v. 100 cm, š. 41 cm

Ranogotická majuskula. Typický je paralelný výskyt konzervatívnych prvkov (nedodržiavanie 
postavenia na základnej linky a štandardnej veľkosti či vzdialenosti písmen, roztiahnuté V, 
zrkadlovo obrátené N) a modernejších elementov (serify, zatvorené oblúčiky E a S). Nápis je 
zvýraznený červenou farbou.
p. 5,5 – 6,5 cm  
 
 + HIC ·a IA/CET · PETRVS · IN DIE / KA[TE]/RINE · SEPVLTVS

 + Tu leží Peter pochovaný na deň (sv.) Kataríny. 

Na základe analýzy písma možno tvrdiť, že náhrobok vznikol pravdepodobne koncom 13. alebo 
začiatkom 14. storočia.2) Staršia literatúra (jej zhrnutie pozri: Luxová, Náhrobný kameň) sa 
domnieva, že môže ísť o náhrobok bratislavského kanonika Petra a ako možný dátum zhotove-
nia náhrobnej dosky uvádza rok 1344.3) Bratislavský a ostrihomský kanonik Peter však zomrel 
už v roku 1341 (17. februára), k spomínanému roku 1344 sa žiaden Peter ako člen Bratislavskej 
kapituly neuvádza. Navyše, neznámy Peter bol podľa nápisu pochovaný na deň sv. Kataríny (25. 
novembra).4) Koncom 13. storočia by ako možný majiteľ sepulkrálie mohol prichádzať do úvahy 
aj Peter z rodu Čukar (Chucar), otec dobrodinca a patróna Kostola sv. Martina Andreja z rodu 
Čukar.5) Rovnako otázne je aj v staršej literatúre uvádzané primárne lokalizovanie náhrobku do 
Devína.6) Ak bol neznámy Peter naozaj bratislavským kanonikom (k čomu však neexistuje jediná 
indícia), tak by doska pochádzala s najväčšou pravdepodobnosťou z bratislavského farsko-kapi-
tulského kostola sv. Martina. 

 a Oddeľovací znak má tvar dvoch sústredných kruhov.

 1) Fiala, Kamenné architektonické články, s. 66 – 67. 2) Šedivý, Mittelalterliche   
 Schriftkultur, s. 81. 3) Naposledy Luxová, Náhrobný kameň, s. 664.
 4) Pozri pozn. 2. 5) Tamže. 6) Fiala, Kamenné architektonické články, s. 66.
 
Fiala, Kamenné architektonické články, s. 66 – 67 (obr. 54); Luxová, Náhrobný kameň, s. 664 
(obr. 2.2.2); Šedivý, Mittelalterliche Schriftkultur, s. 80 – 81.

Obr. 39: Príklad katalógovej jednotky viažúcej sa k epigrafickému nosiču.
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recipientskou obcou korpusových zväzkov nemusia byť len špičkoví vedci ale aj vzdelaní 
laici (napr. študenti alebo nadšenci pre regionálnu históriu), ktorí nemusia zvládať 
stredovekú latinčinu či nemčinu na požadovanej úrovni. V tejto časti opisu je aj miesto 
na poukázanie na citované biblické či iné pasáže (pre identifikáciu je vhodné využiť 
elektronickú verziu Vulgaty alebo databázu Patrologia latina). Pri preklade je vhodná 
zámena osobného mena za štandardnú slovenskú podobu (vzhľadom na to, že do 18. 
storočia štandardizovaná nebola a bola situačne závislá od jazyku písomnosti). Ak by 
sa prezývka či priezvisko objavovali viackrát, je treba prikloniť sa ku štandardnejšiemu 
tvaru v jazyku prameňa (napr. Hie leit pegraben der erber man Niclas Puechpinder – Tu 
je pochovaný ctihodný muž Mikuláš Buchbinder).

6) Vedecký komentár ku nápisu a prosopografické údaje prinášajú informácie 
ku datovaniu (ak nie je explicitne uvedené, alebo ak sa doba vzniku pamiatky od ex-
plicitne spomenutého evidentne odlišuje), informuje o lokalizácii, prináša komentáre 
k literárnym predlohám, identifikuje časti nosiča z hľadiska heraldiky (ak nosič obsahuje 
erb) a uvádza krátke biografické údaje ku osobe spomínanej v nápise (pokiaľ nejde 
o všeobecne známu osobu ako panovník).

7) Textovo-kritický aparát: ide v zásade o formálno-textový aparát, miesto na vy-
jadrenia editora k forme textu (ak sú nejaké slová nesprávne napísané, ak sa vyskytujú 
nejaké špeciálne oddeľovacie znaky, vyjadrenia k čitateľnosti písmen a pod.). Sem sa 
umiestňujú odkazy na nápisom citované diela (napr. pasáže z Biblie), na ktoré bolo 
poukázané v časti o preklade. Obsahuje informácie tak ku prepisu ako aj ku prekladu 
(takto umiestňuje textovo-kritický aparát aj švajčiarsky korpus). Vyjadruje sa za sebou 
nasledujúcimi písmenami abecedy (a, b, c  …  ).

8) Poznámky sú obsahovo-vecného charakteru a vyjadrené sú arabskými číslicami 
(1, 2, 3 atď.). V zásade predstavujú klasický citačný systém, miesto na uvedenie využitej 
sekundárnej literatúry a viažu sa na celý opis nápisu – hoci primárne sa týkajú najmä 
vedeckého komentára. Nie sú priebežné v celom diele alebo súpise, ale pri opise každého 
nosiča sa začína číslovanie od jednotky.

9) Odpisy a literatúra: Do poslednej časti opisu patria údaje o mladších odpi-
soch nápisu (napr. kopiáre, vizitácie, rukopisné zoznamy a pod.) a zoznam literatúry 
publikovanej ku nápisu. Práce ku osobám zmieneným na nápise alebo k iným parci-
álnym argumentom (ak sa netýkajú nápisu samotného) treba dať len do poznámky, 
nie do zoznamu, ktorý má byť rezervovaný dielam o nápise ako takom. Zoznam je 
radený v chronologickom poradí. Kvôli prehľadnosti aj ekonomickosti je dobré použiť 
skrátenú formu citovania: priezvisko autora kapitálkami, rok vydania diela, so skratkou 
pre stranu uviesť rozsah strán (napr. Špiritza, 1996, s. 61). Inou formou skráteného 
citovania je uvedenie prvých slov z názvu diela (napr. Špiritza, Nielen epitafy, s. 61). 
Kompletný zoznam literatúry s potrebnými bibliografickými údajmi je umiestnený 
na konci diela. Časti 7 – 9 sa zvyknú písať menším typom písma.

Metodiku epigrafického opisu a publikovania by nemali využívať len epigrafi 
pri korpusových prácach. Prinajmenšom základné princípy epigrafického prepisu by 
mali využívať aj odborníci, ktorí o nápisoch publikujú z historického, sfragistického, 
numizmatického či iného hľadiska.



Obr. 40a, b:  Trenčiansky nápis zo zimy roku 179 – 180 realizovaný antickou kapitálou a nápis staršou 
rímskou kurzívou z 2. stor. n. l. (?) na fragmente teguly zo Stupavy.
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Z hľadiska historického vývoja latinského písma možno na území Slovenska rozlíšiť 
dve základné periódy – antickú na jednej strane, stredovekú a ranonovovekú na druhej 
strane. V antickom období možno hovoriť o nápisoch latinkou v keltskom prostredí 
(1. stor. pred n. l.) a v rímskom prostredí (cca. od prelomu letopočtov do prvej tre-
tiny 5. storočia). V nasledujúcom stredovekom období dochádza spočiatku ku strate 
literality (absencia písma), ktorú prerušila až postupná kristianizácia územia stred-
ného Podunajska od začiatku 9. storočia. Po krátkej fáze opätovnej aliterality behom  
10. storočia sa písomná kultúra vrátila definitívne spolu s ďalšou misijnou vlnou na pre-
lome 10. a 11. storočia. Napriek tomu sa písmo v epigrafickej oblasti až do 12. storočia 
používalo len výnimočne (illitterati-fáza), v 13. storočí došlo k postupnému prieniku 
nápisov do verejného priestoru (semilitterati-fáza), aby sa napokon nápisy od vrcholnej 
gotiky (14. stor.) stali bežnou súčasťou každodenného života (v cirkevnom prostredí 
od konca 13. stor., v mestách od 14. stor., vo vidieckom šľachtickom prostredí ako 
sú hrady a kúrie od 15. stor., v poddanskom vidieckom prostredí od obdobia baroka 
možno hovoriť o rozvinutej litterati-fáze).

Približne od 9. do konca 12. storočia používané epigrafické písma sa dajú súhrnne 
označiť ako ranostredoveké (v 11. a 12. stor. ako románske), v období 13. až 15. storočia 
sa v našej oblasti vyskytujú gotické nápisové písma (analogicky ku starším by sa dali 
súhrnne označiť ako vrcholno a neskorostredoveké). S novovekými humanistickými 
epigrafickými písmami sa možno v strednom Podunajsku stretnúť približne od poslednej 
tretiny 15. storočia (ranohumanistická majuskula resp. novoveká kapitála), novoveké 
neogotické písma sú o niečo mladšie (fraktúra sa objavuje až okolo tretiny 16. storočia).

ANTICKÉ EPIGRAFICKÉ PÍSMA
Na antických nápisoch vytvorených na dnešnom Slovensku (resp. sem importova-

ných) sa používali prevažne latinské kapitálne formy. 233 Nemáme doklady pre archaickú 
kapitálu známu z najstarších latinských nápisov (6. až 3. st. pred n. l.). Nápisy v našej 
oblasti sú vytvorené až kánonizovanou kapitálou, ktorá sa sformovala v Itálii počas  
2. storočia pred n. l. V tomto čase sa vytvorili aj jej dva základné typy – capitalis 
monumentalis (scriptura monumentalis) a capitalis actuaria (scriptura actuaria, rustica). 
Pri prvom type sa pomer výšky a šírky písmen približoval pomeru 1:1 a používaný bol 
najmä na významnejšie úradné záznamy určené verejnosti resp. na význačnejšie časti 
textov ako incipity a pod. V písme capitalis actuaria výška písmena jasne prevažovala 
nad jeho šírkou, pričom tento typ bol používaný najmä na menej dôležité záznamy verej-
ného charakteru ako napr. vojenské diplomy, literárne texty a pod. Kapitála na nápisoch 
má oproti paleografickým zápisom svoje špecifiká – napríklad niekedy nedodržiava 
rovnomerné postavenie písmen na základnej linke, litery nie sú navzájom rovnako 

233 Pozri ukážky v súpisoch: Češka, Josef – Hošek, Radislav: Inscriptiones Pannoniae Superioris 
in Slovacia Transdanubiana asservatae, Brno 1967; Hošek, Radislav: Tituli Latini Pannoniae 
Superioris annis 1967 – 82 in Slovacia Reperti, Praha 1984/85; Žák-Matyasowszky, František: 
Antické nápisové pamiatky na území Slovenska, Nitra 2003.
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vzdialené či rovnako vysoké, písmená nie sú pravidelné či môžu mať oproti kánonu 
mierne jednoduchšie tvary. Medzi najstaršie nápisy kapitálou v našom priestore patria 
texty na keltských minciach z 2. tretiny 1. storočia pred n. l. 234 Odchodom rímskych 
légií a rozkladom rímskej správy provincie Panónia používanie rímskej kapitály skončilo.

Staršia rímska kurzíva (nazývaná aj majuskulná kurzíva) sa v Itálii používala 
od 2. stor. pred n. l. do 3. storočia n. l. Vyvinula sa z postupne sa zjednodušujúceho 
písma voskových tabuliek a ostrakov, ktoré vzniklo z potreby rýchlejšieho zápisu. Tvary 
pôvodne kapitálnych písmen sa procesom kurzivizácie deformovali a zjednodušili, 
stratili jasne hranatý a starostlivo vyvážený charakter typický pre kapitálu. Tento druh 
latinského písma sa na pamiatkach z nášho územia vyskytuje iba zriedka. Ako príklad 
možno uviesť nápis na tegule (škridle) zo Stupavy. 235

V Stredomorí sa ako tretí druh v priebehu 2. storočia n. l. vyformovala unciála, 
ktorá vznikla zjednodušene povedané prienikom elementov kapitály a staršej rímskej 
kurzívy. Z kapitály prevzala spôsob zápisu (pevné a pravidelné tvary, niekedy kontrast 
vlasových a tieňových ťahov, niektoré konkrétne tvary) a zo staršej rímskej kurzívy sa 
inšpirovala najmä podobami niektorých litier ako aj okrúhlosťou tvarov. Používaná 
bola od 2. storočia n. l., približne od 3. storočia začala funkčne nahrádzať capitalis 
rusticu. Je zaujímavé, že unciála sa na rozdiel od kapitály s obľubou používala najmä 
pre kresťanské texty, no z nášho územia zatiaľ nemáme zachovaný žiaden doklad pou-
žitia unciály ani z nej odvodeného druhu – polounciály (používanej od 4./5. storočia) 
v epigrafickej oblasti. Chýbajú aj doklady pre ďalšie neskoroantické písma, ako bola 
mladšia rímska kurzíva alebo polokurzíva. 236

STREDOVEKÉ EPIGRAFICKÉ PÍSMA
Kapitála sa v „barbarizovanej“ podobe (nedodržiavanie proporcií textu a písmen, 

hranatenie tvarov a pod.) stala hlavným epigrafickým písmom aj v ranostredovekej 
Európe (cca. 5./6. až 11./12. stor.). 237 Na našom území došlo po stiahnutí sa rímskych 
légií zo stredného Podunajska (okolo tretiny 5. storočia) k prerušeniu takmer pol 
tisícročnej kontinuity v používaní latinského písma. Až masívnejšia kristianizácia 
tohto územia v 9. storočí vytvorila podmienky pre nový pozvoľný rast písomnej 
kultúry v Nitriansku. Ako nepriamy doklad domáceho spísomňovania (už na hranici 
ku epigrafickej tvorbe) sa dá považovať nález stilusu z Ducového. 238 Domáca recepcia 
epigrafickej kultúry bola zrejme len marginálna a tunajšia produkcia epigrafických 
nápisov je otázna. Sepulkrálne pamiatky totiž predstavovali iba jednoduché kamene 
nad hrobom (napr. Ducové) a nápisy na stenách sú nepravdepodobné kvôli aliteralite 
obyvateľstva. Hypoteticky možno jednoduché nápisy predpokladať na archeologicky 

234 Pozri napr.: Kolníková, Eva: Mince – svedectvo prosperity Keltov. In: Dejiny Bratislavy 1. 
Brezalauspurc – na križovatke kultúr, zost. Juraj Šedivý – Tatiana Štefanovičová, Bratislava 2012,  
s. 205 – 215. 

235 Žák-Matyasowszky, Antické nápisové pamiatky, s. 141.
236 Bližšie ku vývoju antického latinského písma pozri najmä Mallon, Jean: Paléographie romaine, 

Madrid 1952 a diskusný príspevok: Tjäder, Jan Olof: Die Forschungen Jean Mallons zur römischen 
Paläographie. In: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 61, 1954,  
s. 385 – 396.

237 K všeobecnému vývoju pozri Koch, Walter: Inschriftenpaläographie des abendländischen Mitte-
lalters und der frühen Neuzeit. Früh- und Hochmittelalter, Wien – München 2007.

238 Slivka, Michal: Stredoveké skriptóriá. In: Kniha 1995 – 1996, Martin 1997, s. 27.
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doloženej náročnej nástennej výzdobe najväčších veľkomoravských kostolov (Bratislava, 
Devín), ktoré by sa mohli obracať na písma znalú klerickú recipientskú vrstvu. 239 Skôr  
možno nápisy očakávať na importovaných bohoslužobných predmetoch (gravírované 
na kalichoch, vyšité na rúchach a pod.). O existencii nápisov v Nitriansku svedčí nález 
pozlátených plakiet z hradiska Bojná datovaných do 9. storočia. 240 Rozpadom vyšších 
cirkevných štruktúr po rozpade mojmírovskej ríše na istý čas pravdepodobne končí aj 
používanie latinského písma na našom území.

Po vzniku Uhorska sa z arpádovského obdobia (11. až 13. storočie) zachovalo iba 
minimum epigrafických pamiatok – ak nerátame nápisy vzniknuté reprodukčnými 
technikami (nápisy na pečatiach a minciach). Preto je pre pochopenie epigrafického 
vývoja prvých troch storočí jestvovania Uhorského kráľovstva nevyhnutné analyzo-
vať aj tieto pramene. Počas 11. a a 12. storočia sa na minciach a pečatiach objavuje 
románska kapitála (v prípade väčšieho počtu nekapitálnych tvarov treba hovoriť 
o románskej majuskule). Tá sa koncom 12. storočia v niektorých nápisoch infiltruje 
novými prvkami, čím vzniká prechodné románsko-gotické písmo. Je ťažké presnejšie 
ho zadefinovať, nakoľko je len malé množstvo relevantných nápisov, ktoré sú navyše 
relatívne krátke. Románsko-gotická majuskula sa v priebehu 13. storočia výraznejšie 
gotizuje (obohacuje sa o unciálne a minuskulné prvky, tvary hranatejú a naberajú 
serify), nemá však ešte črty vrcholnogotickej majuskuly, preto je vhodné nazývať ju 
ešte ranogotickou majuskulou. V poslednej tretine 13. storočia sa sformovalo hlavné 
nápisové písmo vrcholného stredoveku: vrcholnogotická majuskula. Je to písmo, kto-
ré síce pôvodne vzniklo z kapitály, obsahuje však aj množstvo iných tvarov (obvykle 
pseudounciálne A, unciálne D, E, H, M, T, U a z minuskulného tvaru odvodené 
N). Po polovici 14. storočia sa v nápisoch zo strednej Európy popri vrcholnogotickej 
majuskule objavuje gotická minuskula, ktorá sa v nasledujúcom storočí stala takmer 
výlučným epigrafickým písmom a svoju hegemóniu si udržala prakticky až do prvej 
tretiny 16. storočia. Už od konca 15. storočia však prenikali do epigrafickej oblasti v na-
šom priestore humanistické a renesančné vzory, ktoré sa konkrétne prejavili návratom 
ku klasickým kapitálnym tvarom. Zároveň s týmto procesom návratu ku antickým 
vzorom pokračoval aj proces manieristickej štylizácie neskorogotických tvarov, ktorý 
vyústil do vytvorenia neogotického písma (fraktúra a gothico-antiqua).

Ranostredoveká kapitála (od 9. do 12. stor., v mladšej fáze – cca. 11. až 12. stor. 
aj „románska kapitála/majuskula“): Jej tvary doložené na našom území takmer výlučne 
nápismi na minciach a pečatiach, sú zväčša odvodené od klasických foriem antickej 
kapitály. Na rozdiel od antického kánonu je v nej však relatívne veľa nepravidelných 
tvarov. Častejšie sa mení výška aj šírka jednotlivých písmen. Text alebo jeho časti sú nie 
zriedka zhotovené „negatívnym spôsobom“ (matrica razidla bola miesto negatívneho 
smeru vyrezaná pozitívne). Medzi charakteristické tvary patrí roztiahnuté A a V, tra-
pézové A, písmeno N býva pomerne často zrkadlovo obrátené resp. v tvare H, písmeno  
P má krátky driek a výraznejší oblúčik, podobne písmeno R má často tvar pripomínajúci 
kapitálne P s krátkym driekom, často sa vyskytuje ležiace S, typické románske T má 

239 Z baziliky na Bratislavskom a Devínskom hrade sa napr. zachovali aj drobné zvyšky figurál-
nej výzdoby: Fiala, Andrej: Výtvarný prejav veľkomoravskej baziliky na Bratislavskom hrade.  
In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 4, s. 5 – 8. 

240 Pieta, Karol – Ruttkay, Alexander – Ruttkay, Matej: Bojná. Hospodárske a politické centrum 
Nitrianskeho kniežatstva, Nitra 2006.
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ozdobné zvislé ohraničenia brvna, písmeno X je 
často vo forme dvoch odvrátených poloblúčikov. 
Pre texty je typické používanie nexus litterarum 
(OE, AE a pod.).

Románsko-gotická majuskula (t. j. románska 
kapitála s prienikom ranogotických prvkov – cca. 
posledná tretina 12. a prvá tretina 13. stor.): Nie-
ktoré nápisy tohto obdobia začínajú mať pevnejšie 
tvary. Ustaľuje sa veľkosť resp. výška a šírka pís-
mena. Tvary sú konzekventnejšie a menej varia-
bilné v rámci toho istého nápisu. Do románske-
ho (z kapitály odvodeného) vokabulára prenikli 
prvé moderné novotvary – unciálne M prípadne 
unciálne E. Počet pamiatok je však príliš malý 
na charakterizovanie vývoja v celej epigrafickej 
oblasti, keďže až do druhej polovice 13. storočia 
sme prakticky odkázaní len na analýzu nápisov 
mincí a pečatí. 241

Prvá tretina 13. storočia prináša definitívny 
príklon stredovekého Uhorska k Západu – po-
stupne dochádza ku zložitejšej štrukturalizácii 
spoločnosti, ku zmene celkovej sociálnej, hospo-
dárskej a vojenskej situácie, ku prechodu od patri-
moniálneho štátu k štátu feudálnej rozdrobenosti, 
ku vzniku hodnoverných miest, kancelárií a tým 
aj ku rozmachu spísomňovania a alfabetizácie 
v krajine. Po tomto období treba očakávať vzrast 

počtu ale aj kvality epigrafických pamiatok.
Ranogotická majuskula (cca. od 1. do 3. tretiny 13. stor.): Pôvodne románske (ka-

pitálne) písmo sa v priebehu 13. storočia citeľne transformovalo. Celkový vzhľad textu 
je pravidelnejší (nie je to „zlepenec“ jednotlivých písmen ale pevný text s pravidelnými 
medzerami medzi slovami a písmenami). Konzekventnejšie sa objavujú serify (najmä 
na C, I, L a V ) alebo zaokrúhlenia koncov driekov (najmä pri H, N, R atď.). Vokabulár 
ešte nie je definitívne ustálený a tak sa popri obvyklých formách písmen zjaví v rámci 
experimentovania aj unciálne D. Typické je pseudounciálne A, dole otvorené unciálne 
alebo vľavo zatvorené M, unciálne E a T. Zriedka sa ešte objavia niektoré znaky román-
skeho obdobia (napr. roztiahnuté A a V ), obvykle len ako dvojtvary popri moderných 
formách. V menšej miere sa stále vyskytujú spojenia písmen (nexus litterarum).

Vrcholnogotická majuskula (cca. od polovice 13. stor. do konca 14. stor. / zried-
kavo až do 15. stor.): Písmo má pevné tvary a postavenie na základnej linke je bez väč-
ších kolísaní. Ku prvkom, ktoré predstavovali modernizáciu v ranogotických písmach 
(unciálne M, E, T, moderné X na rozdiel od odvrátených poloblúčikov resp. od tvaru 
ondrejského kríža) pribúdajú viaceré z minuskuly alebo unciály odvodené formy – 

241 V západnej časti strednej Európy napr. nápis na náhrobnej doske kňaza Bruna (1194) alebo dekana 
Hermanna (3. štvrtina 12. stor.) v Hildesheimskom dóme. Bližšie Koch, Inschriftenpaläographie.

Obr. 41: Ranostredoveká kapitála.

Obr. 42:  Románsko-gotická majuskula.
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najmä z minuskuly pochádzajúce N a H). Ako jeden z najpokročilejších prvkov treba 
spomenúť predovšetkým objavenie sa moderného U – miesto staršieho (resp. neskôr 
v renesancii znovu oživeného) používania písmena V aj vo funkcii U.

Už okolo polovice, častejšie však až koncom 13. storočia sa objavovali náznaky 
javov, ktoré sa neskôr stali typické pre vrcholnogotické nápisové písmo 14. storočia: 
predovšetkým došlo ku analogickému procesu ako bol kontrast vlasových a tieňových 

Obr. 43: Ranogotická majuskula. Obr. 44: Vrcholnogotická majuskula.

Obrázky 41 až 44 znázorňujú vývoj písma na uhorských pečatiach počas 11. až 14. storočia (a: románska 
kapitála môže mať nepravidelné tvary, b: románsko-gotická majuskula má pravidelné tvary, nové písmená 
z unciály a formy začínajú hranatieť – napr. litera O, c: ranogotická majuskula už má množstvo nových 
tvarov ako pseudounciálne A, používa serify a pätky niektorých písmen sa zaokrúhľujú; d: vrcholnogotická 
majuskula má plasticky stvárnené písmená, tŕne, uzavreté oblúčiky).

Obr. 45: Ranogotická majuskula (Bratislava,  
koniec 13. alebo začiatok 14. storočia): + HIC · IA/
CET · PET[RVS – – – SE]PVLTVS.

Obr. 46: Vrcholnogotická majuskula (Sazdice, 70. roky 
14. stor.): BAR/NABA/S · IUS/TUS · S(AN)C(T)I PAU/
LI · S[OCIUS].
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ťahov v paleografickej oblasti – vzniku 
„plasticity“ písma (zužovanie alebo rozši-
rovanie častí písmen). Ďalším procesom 
bolo postupné uzatváranie oblúčikov 
(markantné najskôr pri C, E, M, U ). 
Okrem toho sa driekoch alebo brvnách 
sa vytvárali plasticky pôsobiace elemen-
ty – tŕne (pozorovateľné sú najmä pri C, 
E, F, I, L, P, T ). Pätky driekov niekto-
rých písmen (resp. ich zakončenia) sa 
začali zahýbať (napr. H, N, R), pričom 
tento jav je pravdepodobne estetickým 
pendantom ku gotickému zlomeniu.

Gotická minuskula (cca. od 3. treti-
ny 14. stor. do 1. pol. 16. stor.): Ak nerá-
tame niektoré zle datované nápisy, 242 tak 
sa gotická epigrafická minuskula v uhor-
skom Podunajsku objavuje až v posled-
nej tretine 14. storočia. Ďalšiu približne 
štvrtinu až tretinu storočia súperila ešte 
s vrcholnogotickou majuskulou, až na-
koniec získala úplnú dominanciu (s vý-
nimkou numizmatickej, sfragistickej 
a kampanologickej oblasti). Tvary písma 

a oproti kodikologickej oblasti aj oneskorené používanie jednoznačne dokazujú jeho 
pôvod v paleografickej oblasti. Celkový spôsob prevedenia je však oveľa jednoduchší 
ako pri písme rukopisov (tvary nie sú úplne konzekventné a pevné), oproti súčasným 
kódexom bývajú často konzervatívnejšie. Od polovice 15. storočia postupne preniká 

do verzálok (veľkých písmen), používaných v rámci gotickej mi-
nuskuly, duch fraktúry. Objavujú sa u nich tzv. slonie choboty (nem. 
Elephantenrüssel) alebo dekonštrukcia (rozpad) litery ba viac častí 
(napr. na náhrobníku Scharrachovcov z Bratislavy (1453).

Okrem vyššie uvedených druhov gotických písiem sa pre grafity 
používali od 15. storočia aj ďalšie druhy nápisových písiem. Gotická 
kurzíva (napr. nápisy na nástennej maľbe sv. Ladislava na víťaznom 
oblúku v Žehre alebo grafity na soklovej páske v sakristii vo Veľkej 
Lomnici) je tiež 4-linkové písmo, no od minuskuly sa odlišuje 
základným spôsobom zápisu – miesto oddelených litier prevažuje 
tendencia k ich spájaniu pomocou spojníc. Rýchlym kurzívnym zápi-
som vzniká pri niektorých za sebou nasledujúcich písmenách (najmä 
pri i, m, n, u) efekt pílkových zubov. Dochádza k zjednodušovaniu 
zápisu litier, pričom je evidentná tendencia napísať ich čo najmenším 

242 Fresky Korunovania Karola Róberta v Spišskej Kapitule a Svätoladislavský cyklus vo Veľkej Lomnici 
síce pochádzajú spred 1320, no sprievodné písmo je určite mladšie. Pozri Šedivý, Juraj: K datovaniu 
troch sporných epigrafických prameňov našich dejín. In: Studia historica Tyrnaviensia 7, Trnava 
2008, s. 53 – 69.

Obr. 47: Gotická minuskula (Levoča, cca. 1400): Qui · 
edificat · asce(n)si(onem) · sua(m) · i(n) · celo.

Obr. 48: Základ-
né tvarové rozdiely 
medzi gotickou mi-
nuskulou, bastardou 
a kurzívou.
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počtom ťahov (napr. kurzívne okrúhle a miesto komplikovanej minuskulnej podoby 
písmena). Tvarovo identifikačnými literami sú jednoduché a, jednoduché g, dlhé s a f 
zasahujú pod základnú linku a na horných dĺžkach sú slučky. V mladšom období pre-
vzal funkciu gotickej kurzívy neogotický kurrent resp. humanistická kurzíva a kurrent.

V závere stredoveku sa môže objaviť v súvislosti s grafity aj gotická bastarda 
(zmiešaný druh gotického písma, ktorý prebral spôsob zápisu z minuskuly a tvary 
z kurzívy). V epigrafickej oblasti sa vyskytuje len zriedka – najmä pre grafity s vyššími 
estetickými ambíciami.

Druhá polovica vlády Mateja Korvína a panovanie Vladislava Jagelonského sú 
typické prienikom renesančného umenia na kráľovský dvor a do dôležitých cirkev-
ných sídiel (napr. Ostrihom Jána Vitéza) ako aj snahou o vlastnú uhorskú univerzitu 
(Universitas Istropolitana). Zatiaľ čo kultúrne centrá v Uhorsku recipovali nové prúdy, 
provincia ostávala verná neskorogotickej tradícii. Dualita neskorogotických a huma-
nistických prvkov je základnou charakteristikou kultúrneho – a aj písomného – vývoja 

Obr. 49: Gotická minuskula s neskorogotickými elementmi ako sú tzv. slonie choboty (na verzálke A v 3. 
riadku) a dekonštrukcia verzálok (B a S v 2. riadku, C v 4. riadku). Náhrobná doska Scharrachovcov 
(Bratislava, 1453). 

0br. 50: Miešanie písiem (gotická minuskula a ranonovo-
veká kapitála - Rožňava, 1509).

Obr. 51: Zmiešané písmo (Antol, cca. 1506).
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tejto doby. Od prelomu 15. a 16. storočia sa mení tvar niektorých arabských číslic 
(popri niektorých kozmetických zmenách je naozaj výrazný najmä moderný tvar čísla 
4 – oproti staršiemu tvaru vo forme polovičnej osmičky). V tomto období sa objavilo 
miešanie písiem (napr. na pastofóriu v Rožňave sa paralelne objavuje v jednom nápise 
gotická minuskula aj renesančná kapitála) a zmiešané písma (písma, ktoré majú prvky 
z viacerých druhov – napr. písma grafity na pomedzí bastardy a kurzívy alebo písmo 
nápisu na oltári v Antole, kde sa popri prvkoch kapitály objavujú aj unciálne/gotické 
či dokonca ranohumanistické elementy). 243

NOVOVEKÉ EPIGRAFICKÉ PÍSMA
Nápisy ranohumanistickou majuskulou (koniec 15. a prvá polovica 16. stor.) sa 

vyskytujú pomerne zriedka (napr. nápis na bardejovskej radnici 1505 – 1510 alebo text 
na oltárnej maľbe z Dovalova, 1520). Písmo síce vychádza z klasickej antickej kapitály 
(podobne ako v renesančnom období), ale obsahuje aj viacero tvarov typických ešte 
len pre obdobie ranej renesancie. Ranohumanistická majuskula sa dá identifikovať 
na základe relatívne častých zrkadlových tvarov (napr. N, G), ďalej písmeno A máva 
prelomené brvno, E má tvar gréckeho písmena epsilon, M v tvare tzv. pseudobyzant-
ského M podobného písmenu H, vyskytuje sa mandorlovité O. Oproti antickej alebo 
karolínskej kapitále sa však možno stretnúť s U alebo W. Niektoré písmená môžu byť 
ozdobené nodusom – „výrastkom omegovitého tvaru“ (napr. driek I alebo kosmý ťah N).
Ranonovoveká kapitála (cca. od 1490 do 18./20. stor., v období cca. 15. až polovice 
17 možno hovoriť o „renesančnej kapitále“): Tvary použitého písma sa takmer nelíšia 
od kánonizovaných tvarov antickej kapitály. V súlade s ortografickými tendenciami 
renesančných textov sa aj tu konzekventne uplatňovalo V aj vo funkcii U. O reliktoch 
gotiky svedčia niektoré reminiscencie ako z kuriálnej minuskuly pochádzajúci všeobecný 
znak skratenia v tvar gréckeho písmena omega, bodka nad I alebo rozlišovací znak 
nad U v tvare mäkčeňa. Ranohumanistickou aj renesančnou kapitálou boli vyhotovené 
najmä nápisy v latinskom jazyku. Jej pôsobenie je len ťažko ohraničiť voči barokovej 
a klasicistickej (resp. modernej) kapitále.

Fraktúra (cca. pol. 16. stor. až 19. stor.) je hlavným druhom neogotických nápi-
sových písiem. Väčšina tvarov je odvodená z gotickej bastardy (jednoduché a, jedno-
duché g so slučkou alebo otvorené, f a dlhé s zasahujú pod základnú linku a ich driek 
sa dýkovito zužuje smerom nadol, na horných dĺžkach sú obvykle ozdobné slučky). 
Vrcholky a pätky niektorých písmen sa zavidlujú (rozštiepujú), pričom tento proces 
mohol vyústiť až do rozštiepenia celého drieku (pozorovateľné obvykle len pri tzv. 
nemeckom kancelárskom písme a nemeckom kurrente). Verzálky (veľké písmená) 
fraktúry majú tzv. slonie choboty (nem. Elephantenrüssel) a bývajú dekonštruované.

Keďže novoveké nápisy sú často štylizované v „národných rečiach“, tento fakt nut-
ne viedol k tendencii vyjadrovať lingvistické osobitosti toho ktorého jazyka pomocou 
nových diakritický znamienok resp. zhlukovaním písmen (napr. vyjadrenie č pomocou 
cz alebo dokonca použitie ž, zaujímavý je aj rozlišovací znak nad u). Nemecké, slo-
venské alebo maďarské nápisy ranonovovekého obdobia boli v prevažnej miere písané 

243 K písmam generáciu pred a po roku 1500 pozri Šedivý, Juraj: Epigrafické písma z územia Slovenska 
medzi neskorou gotikou a renesanciou. In: Zborník FF UK – Historica 47, Bratislava 2008, s. 7 – 26.
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fraktúrou (najmä) a novovekou kapitálou alebo humanistickou minuskulou (prevažne 
latinské texty).

Načrtnutá periodizácia vývoja písma nápisov je pre našu oblasti síce správna, no 
chronologické ohraničenie jednotlivých druhov epigrafických písiem je často závislé 
od druhu nosiča. Niektoré sú tradične konzervatívne (napr. na zvonoch sa bežne môže 
gotická majuskula objaviť ešte koncom 15. storočia). Prípadne niektoré druhy nosičov 
môžu byť v istom období konzervatívne (napr. pečate v 13. storočí) a inokedy progresív-
ne (pečate v 15. storočí). Nezanedbateľne vplýva na nápisové písmo aj sociálny kontext 
(bohatí donátori si často objednávali nápisy od zahraničných majstrov používajúcich 
pokročilejšie druhy písma a naopak menej majení uprednostňovali lokálnych majstrov 
s často ešte konzervatívnymi formami použitých písiem). Pre importy z pokročilejších 
európskych kultúrnych centier platí načrtnuté chronologické vymedzenie len relatívne – 
teda z hľadiska relatívnej chronológie áno, ale z hľadiska absolútnej chronológie nie 
(vývoj v oblasti severného Francúzska a Belgicka alebo v nemeckom Porýní je obvykle 
o jednu až dve generácie rýchlejší než v oblasti stredného Podunajska).

Obr. 52: Typické epsylonové E ranohumanis-
tickej majuskuly ako súčasť textu na epitafe 
Juraja Schomberga (Viedeň?/dnes Bratislava, 
cca. 1470).

Obr. 53: Časť z bilingválneho sepulkrálneho nápisu rytiera 
Rafaela Podmanického z Podmanína (†1559). Latinský 
text po boku dosky je v renesančnej kapitále, český text na 
prednej strane dosky je vo fraktúre (Považská Bystrica).
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