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Životná šesťdesiatka historika Samuela Čelovského 

Jaroslav Čiep 

 

Dr. Samuel Čelovský (1950), profesor na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom 

Sade, v roku 2010 jubiloval. Pre povolanie historika, akým sa Samuel Čelovský stal, cestu si 

trasoval v školských časoch. Už na petrovskom gymnáziu, v rokoch 1965 – 1969, prejavoval 

veľký záujem o dejiny vojvodinských Slovákov. Vnímaví profesori  to pobadali a iba 

dolievali olej na oheň túžby za poznatkami mladého žiaka Čelovského. Na gymnáziu sa 

u Samuela Čelovského začala rozvíjať túžba preskúmať život a dielo jedného 

z najvýznamnejších postáv v slovenskej krajanskej komunite vo Vojvodine Félixa Kutlíka, 

ktorá ho neopúšťa dodnes. Petrovské gymnázium roku 1969 Samuel Čelovský ukončil 

maturitnou písomnou prácou Dejiny Kulpína do roku 1918 v rozsahu 80 na stroji klepaných 

strán, v rámci ktorej práve Félix Kutlík má ústredné postavenie. Už o rok v Novom živote 

publikoval článok Ţivot v sluţbách ľudu, ktorý vznikol k  80. výročiu úmrtia tohto 

národovca. Idea skúmať dejiny mladistvého Samuela Čelovského neopúšťala a azda z tých 

pohnútok sa zapísal a potom aj vyštudoval dejiny na Filozofickej fakulte v Bratislave roku 

1974. Vonkoncom nás nediví údaj, že roku 1974 na Katedre československých dejín 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Samuel Čelovský obhájil diplomovú prácu 

Ţivot a dielo Félixa Kutlíka do roku 1875.  

V nasledujúcich rokoch Samuel Čelovský pokračoval vo výskume a vďaka novým 

materiálom mnohé staršie poznatky o Félixovi Kutlíkovi prehĺbil a napísal úplne nové časti. 

Roku 1979 v Bratislave Samuel Čelovský ukončil doktorandské štúdium s prácou Mladosť 

Félixa Kutlíka v kontexte slovenskej kultúry vo Vojvodine. Štúdia Mladosť Félixa Kutlíka, 

ktorá vyšla tlačou roku 1982 ako samostatná monografia, je vlastne knižne publikovaná 

doktorská dizertácia nášho historika. Na dôvažok Samuel Čelovský urobil výber, napísal 

úvodnú štúdiu a zostavil bibliografiu pre knihu Félixa Kutlíka: Kralica a iné. K téme Félixa 

Kutlíka Samuel Čelovský publikoval aj ďalšie štúdie: Denník Félixa Kutlíka z rokov 1872 – 

1877, O cestopisoch Félixa Kutlíka, Prehľad publicistickej a literárnej tvorby Félixa Kutlíka 

v rokoch 1867 – 1877, Kulpínska kronika Félixa Kutlíka z rokov 1876 – 1890, Listy Félixa 

Kutlíka Ľudovítovi Vladimírovi Riznerovi a Divadelné pôsobenie Félixa Kutlíka v Petrovci 

a nateraz nepublikovaná štúdia Neznámy denník Félixa Kutlíka z rokov 1868 – 1872.  Keďže 

sú to rozsahom väčšie štúdie, mohla by sa zostaviť celá monografia s tematikou Félixa 

Kutlíka práve v takom rozsahu, akou je kniha, ktorú predstavujeme.  

Z celkového počtu doteraz publikovaných prác Samuela Čelovského by bolo možné 

v rozsahu 500 strán zostaviť aj knihu, ktorá by obsahovala štúdie s tematikou vojvodinskej 

publicistiky a publicistických prác Slovákov žijúcich vo Vojvodine v časopisoch na 

Slovensku. Oblasti publicistiky a bibliografie sú oblasťami, do ktorých sa Samuel Čelovský 

za posledných štyridsať rokov znova a znova prinavracal. Z väčšieho počtu prác, ktoré azda 

raz vyjdú zozbierané do jednej knihy, v tejto knihe, ktorá je výberom z publikačnej činnosti 

historika Samuela Čelovského za štyridsaťročné obdobie (1970 – 2010), na ukážku sme 

vybrali iba zopár. Do výberu z vedeckých štúdií pod názvom Z kultúrnych dejín Slovákov vo 

Vojvodine ako reprezentačné sme zaradili štúdie Pešťbudínske vedomosti ako prameň 

informácií o národnokultúrnom a národnopolitickom ţivote Slovákov vo Vojvodine, Prehľad 

slovenských vojvodinských novín a časopisov do roku 1941, Príspevok k výskumu Slávika a 

Zorničky, prvých slovenských časopisov pre deti a mládeţ, Priateľ školy – prvý slovenský 

pedagogický časopis vo Vojvodine a Gustáv Maršall-Petrovský a vojvodinskí Slováci v 

americkom Slovenskom Hlásniku. Okrem týchto spomenieme aj zopár štúdií, ktoré pre svoj 

veľký rozsah nemohli vojsť do knihy a v bibliografii Samuela Čelovského sú nosné. Sú to 

predovšetkým monografická štúdia Bibliografia časopisu Náš ţivot (1933 – 1940, 1946 – 
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1947), ako i ďalšie štúdie: Bibliografia časopisu Svit, Vojvodinskí Slováci a Juhoslovania v 

slovenských pedagogických časopisoch do roku 1918, Slovenské noviny (1849 – 1861) ako 

prameň informácií o ţivote Slovákov vo Vojvodine. O nič menej objavné a informatívne nie 

sú ani ďalšie práce Samuela Čelovského z oblasti dejín publicistiky vo Vojvodine. Sú to 

publikované referáty: Príspevok bibliografickému výskumu časopisu Domácnosť a škola, K 

problematike výskumu slovenskej partizánskej tlače vo Vojvodine, K podielu Paľa Bohuša na 

formovaní slovenskej revolučnej tlače v Juhoslávii, K ideologickému profilu časopisu Náš 

ţivot, Príspevok k dejinám slovenských kalendárov v Juhoslávii a ďalšie. Okrem 

uverejnených prác pri sledovaní vedeckého bádania Samuela Čelovského sme svedkami 

viacerých odborných prednášok z oblastí publicistiky a bibliografie, ktoré, musíme 

s poľutovaním konštatovať, doposiaľ neboli uverejnené. Sem patria aj nasledujúce štúdie: 

Prehľad literárnej, publicistickej a národnopolitickej činnosti Jána Mičátka v matičnom 

období, Časopis Obzor (1862 – 1885) a vojvodinskí Slováci, Prehľad dejín novín a 

časopisov Slovákov vo Vojvodine do roku 1918, Pedagogický časopis Domácnosť a škola 

(Ilok 1911 – 1914),  Štúdia a bibliografia neznámeho časopisu Báčanský chmeliar 1906 – 

1907 a iné. 

Tretiu, tematicky celkom osobitnú knihu Samuela Čelovského, by v budúcnosti 

mohli tvoriť aj štúdie, v ktorých autor fundovane pripravil a v tlačenej podobe prezentoval 

mnohé nové poznatky, vrhol nové svetlo na dejinné udalosti a sú sviežim obrazom 

cirkevných dejín, medzinacionálnych vzťahov, školských, divadelných, vedeckých, 

umeleckých a iných podujatí v Slovákmi osídlených obciach vo Vojvodine. Tieto štúdie 

Samuela Čelovského sú zvyčajne podané vo vyčerpávajúcich rámcoch. Prehodnotené 

údaje súčasnému čitateľovi plasticky znázorňujú činnosť Slovákov na týchto priestoroch 

pred jedným až dvoma storočiami. Na podklade bohatého vlastného archívneho materiálu, 

profesor Čelovský nám v štúdiách, ktoré spracoval, celkom ujasní vnem a vymaní nás 

z romantizujúcich predstáv, aké sú  neraz u historikov amatérov na stranách rôznych novín 

a časopisov. Túto, takpovediac tretiu oblasť záujmu a vedeckého bádania Samuela 

Čelovského v tomto výbere reprezentujú štúdie Neznáme sochárske dielo Vavrinca 

Dunajského z roku 1831 v Petrovci, Najstaršia epigrafická pamiatka Slovákov vo Vojvodine, 

Karol Medvecký, neznámy organizátor slovenského ochotníckeho divadla v Petrovci v 80. 

rokoch 19. storočia, Slovenská ľudová škola v Kulpíne v období feudalizmu a Podiel 

osadníkov zo slovenských obcí v Maďarsku pri osídľovaní Kysáča v Báčke od roku 1773. 

Záujem profesionálneho výskumu Dr. Samuela Čelovského sú dejiny slovenského 

národa, kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov a  južnoslovansko-slovenské kultúrne a 

literárne styky, ako i všeobecné a národné dejiny. Jednotlivé kapitoly z dejín slovenského 

národa a Slovákov vo Vojvodine Samuel Čelovský napísal v desiatke učebníc pre základnú a 

strednú školu. Učebnice z dejín často odborne prekladal aj zo srbčiny do slovenčiny. Samuel 

Čelovský na domácich vedeckých konferenciách a sympóziách predniesol zo 30 referátov, 

tiež toľko verejných odborných a vedeckých prednášok mal v Kulpíne, Kovačici, Pivnici, 

Novom Sade,  Petrovci, Hložanoch, Starej Pazove, Bielom Blate, Kysáči, Šíde a inde. 

Vo vojvodinskej slovakistike Samuel Čelovský je dodnes veľmi činný. V Spolku 

vojvodinských slovakistov pôsobil ako predseda kultúrno-historickej a národopisnej sekcie. 

Na slovakistických stretnutiach v rámci odborného zasadnutia často predniesol hodnotné 

referáty. Spomenieme len niektoré: 200 rokov od prvej knihy slovenského autora v Novom 

Sade, Prehľad dejín novín a časopisov Slovákov vo Vojvodine do roku 1918, Petrovec – 

historické a národnopolitické centrum Slovákov v Juhoslávii, Slovenská evanjelická cirkev v 

národnom ţivote Slovákov v Juhoslávii, 150 rokov od narodenia Karola Miloslava 

Lehotského a iné. 
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Samuel Čelovský získal meno spoľahlivého a na spoluprácu schystaného historika, 

tak v slovenských, ako aj vo vojvodinských vedeckých kruhoch. K tomu Samuel Čelovský 

mnohým profesorom dejepisu pomáha, aby sa, opierajúc na neho, prizreli a eliminovali 

špekulácie a vedecky nepodložené insinuácie, ktoré vlastne len skresľujú skutočný obraz 

našej minulosti.  

Prezentovanie jednotlivého historického faktu vo všeobecnom dejinnom rámci, 

ktorým už suverénne a celkom s poznatkom Samuel Čelovský narába, v poslednom období 

vyvrcholilo aj v takých vynikajúcich realizáciách, akou je syntetická monografická štúdia o 

slovenskej škole v Kulpíne. Táto štúdia hýri množstvom pôvodných údajov vedecky 

zaradených do širších rámcov nacionálneho obrodenia, srbsko-slovenských stykov, cirkevnej 

a školskej účinnosti. Zachytené sú aj relácie uhorských štátnych regulatívov, nezávislá 

učebnicová tvorba alebo populárno-vedecký preklad a všetko to Samuel Čelovský podáva 

spolu s relevantnými biobibliografickými portrétmi a vysvetlivkami. 

Keď ide o literatúru o Dr. Samuelovi Čelovskom, môžeme konštatovať, že sa, najmä 

v poslednom desaťročí, práca tohto významného vedca z radov Slovákov v Srbsku dostala 

do zaslúženej pozornosti, tak vedeckej, ako i celonárodnej. O živote a diele Samuela 

Čelovského sa okrem iného možno viac dozvedieť aj v Bio-bibliografickom súpise 

súčasných slovenských spisovateľov z Juhoslávie, v Slovníku slovenských spisovateľov 

Dolnej zeme, v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia, v 3. zväzku Encyclopaedie 

Beliana a najnovšie aj v Lexikóne slovenských vojvodinských vysokoškolských učiteľov 

a vedcov. 

Už z uvedeného vidno, že to, čo dosiahol vo svojej vedeckej práci Samuel Čelovský, 

veľmi vysoko dvíha latku ostatným príslušníkom našej národnosti teraz a v budúcnosti, aby 

sa ho pokúsili prekonať a dotvoriť celkový obraz našej minulosti. Cieľom tejto knihy je 

aktualizovať životnú púť a najmä prezentovať vedecký výskum tohto erudovaného historika, 

ktorý tvrdou prácou vždy posúval dopredu poznatky z dejín vojvodinských Slovákov. Celý 

svoj vedecký život Samuel Čelovský sa zameriaval najmä na dejiny Slovákov vo Vojvodine 

v 19. storočí. 

V roku 2010, keď Samuel Čelovský, doktor vied, historik, kultúrny historik, autor 

učebných textov z dejín Slovenska,  prekladateľ učebníc dejepisu a vydavateľ bibliofílií, 

oslávil svoje šesťdesiate narodeniny, vysoko sme ocenili jeho doterajšiu prácu. Pokúsili sme 

sa ju zachytiť aj v knihe Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Pre prospech všetkých 

nás, ostatných záujemcov a širšej odbornej verejnosti. 


