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Il principe d’Eperjes alebo Vladárske čítanie 
Jána Webera z Prešova

Nielen v talianskej Florencii, ale aj vo výcho-
doslovenskom Prešove sa novovekí vzdelanci 
zamýšľali nad otázkou, aký by mal byť ideálny 
vládca. Na rozdiel od Niccola Machiavelliho 
však prešovský lekárnik a richtár Ján Weber, au-
tor diela Lectio principum, neadresoval svoje vla-
dárske zrkadlo budúcemu vládcovi veľkej ríše, 
ale budúcim správcom mesta, v ktorom prežil 
najplodnejšie roky svojho života.

Pri prekladaní tohto diela spojili svoje sily 
odborníčky z východného aj západného Slo-
venska: docentky Erika Brodňanská a Adriána 
Koželová z inštitútu romanistiky na Prešovskej 
univerzite, ako aj docentka Erika Juríková z ka-
tedry klasických jazykov v Trnave. Čitateľa na 
úvodných stránkach stručne prevádzajú dobo-
vými reáliami Prešova v 17. storočí vysvetľujúc 
aké postavenie v ňom Weber svojho času zastá-
val a akým spisovateľským aktivitám sa popri-
tom venoval. Zmieňujú sa tiež o jeho dobových 
literárnych vzoroch, o štylistických osobitos-
tiach jeho jazyka, ako aj o jeho aktívnej znalos-
ti pohanských a kresťanských písomných zdro-
jov. Čitateľ sa následne dozvedá, že za najväčšie 
neduhy vtedajšej vrchnosti autor považoval ne-
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usporiadaný život, nevedomosť a neochotu sa 
učiť novým veciam, ktoré však možno vyliečiť 
nasledovaním dobre známej starogréckej zása-
dy nosce te ipsum.

Preklad Weberovho diela je strana po strane 
sprevádzaný dvojjazyčným latinsko nemeckým 
originálom, ktorý výstižne dokladá (latinsko-ne-
mecko-slovensko-maďarskú) mnohojazyčnosť 
vtedajšieho meštianskeho života v Prešove. Či-
tateľ sa tak osobne môže oboznámiť s vizuálnou 
podobou dobovej knižnej produkcie. Poetic-
ké pasáže spisu sú preložené zodpovedajúcou 
prízvučnou básnickou formou či sa už jedná 
o daktylský hexameter, elegické distichon alebo 
alkajskú strofu. Text prekladu je plne vybavený 
priebežnými vysvetlivkami, ako aj záverečným 
slovníčkom obsahujúcim autorom spomínané 
historické či mytologické postavy.

Ako celok je uvedený prekladateľský výtvor 
dokladom životnosti a vysokej úrovne pestova-
nia latinčiny tak na Prešovskej, ako aj Trnavskej 
univerzite. Hodnotne napomáha poznaniu no-
vovekej slovenskej literatúry nielen v regionál-
nom, ale tiež v celoštátnom meradle a zároveň 
nám ukazuje (ako aj autorky samé v úvode na-
značili), čím môže byť vtedajšia literárna tvor-
ba inšpiráciou a ponaučením aj pre čitateľov 
dnešnej doby.
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