
DADAN, JÁN  ml. 

kníhtlačiar 

 

* december 1662  Ţilina   

† 26. 7. 1704 Ţilina 

 

         Syn kníhtlačiara Jána Dadana st. získal veľmi 

kvalitné vzdelanie v humanitných odboroch. V čase jeho 

pôsobenia bola ţilinská tlačiareň jedna z najúspešnejších 

v oblasti vydávania protestantských tlačí. Vytlačil 

desiatky spisov rôzneho zamerania /kalendáre, učebnice, 

diela J.A. Komenského, spisy M. Institorisa a iné/. Jeho 

pričinením sa Ţilina stala koncom 17. a začiatkom 18. 

storočia jedným z hlavných stredísk kníhtlačiarstva v 

Uhorsku. Po jeho smrti prešla tlačiareň do rúk švagra 

Jána Chrastinu, ktorú neskôr presťahoval do Púchova. 

Jeho zásluhy ocenil Daniel Krman v známej pohrebnej 

kázni Kniha ţivota /1704/.  

 

 

DADAN, JÁN st.  
český exulant, kníhtlačiar 

 

* ? - † asi 1674  Ţilina  
 

         Pôsobil v Púchove, neskôr sa presťahoval do Ţiliny, 

kde sa stal ţilinským mešťanom. Prvý známy ţilinský 

kníhtlačiar. V Trenčíne prevzal exulantskú tlačiareň, 

ktorú mu kúpil svokor Pavol Wetterinus, senior Jednoty 

bratskej. Po presťahovaní tlačiarne do Ţiliny /1665/ 

vydával slovenské a maďarské kalendáre, najmä 

protestantské náboţenské a príleţitostné tlače napr. 

Sors Pilarikiana, diela M. Institorisa, spisy E. Ladivera. Po 

jeho smrti kníhtlačiareň viedla jeho ţena Alţbeta. 

 
 

Dadanovská exulantská tlačiareň v Žiline   

         Existencia a činnosť exulantskej tlačiarne v Ţiline v 17. 

storočí bola spätá s pobielohorskou českomoravskou emigráciou 

obyvateľstva na Slovensko koncom 20-tych rokov tohto 

storočia. Prvým obdobím exulantskej tlačiarne na Povaţí bolo 

teda obdobie trenčianske. Václav Vokál, ako zakladateľ celej 

exulantskej kníhtlačiarne na Povaţí, pôsobil v Trenčíne do roku 

1641. Po jeho smrti viedla tlačiareň jeho vdova Dorota Vokálová. 

Činnosť trenčianskej tlačiarne bola veľmi plodná. Za necelé 3 

desaťročia, čo tu pracovala, sa v nej vytlačilo okolo 250 tlačí. 

Od roku 1655 sa v impresiách tlačí stretávame s menom 

Nikodéma Číţka, Dorotinho brata, ktorý tu pôsobil aţ do r. 1664. 

Nikodém Číţek ju predal v roku 1664 Pavlovi Wetterinimu, 

seniorovi bratskej cirkvi v Púchove, kedy sa vlastne začali 

odvíjať dejiny a osudy druhého obdobia činnosti exulantskej 

tlačiarne na Povaţí, obdobia ţilinského. Pavol Wetterini bol 

takisto český exulant, ktorý trenčiansku tlačiareň kúpil pre 

svojho zaťa (manţela svojej dcéry Alţbety) Jána Dadana. Ján 

Dadan st. bol moravský exulant. V roku 1665 preniesol 

kníhtlačiareň do Ţiliny a začal v nej tlačiť, čím sa stal prvým 

známym kníhtlačiarom v Ţiline. Zomrel o. r. 1674. V jeho práci 

potom pokračovala jeho vdova Alţbeta Dadanka, rod. 

Wetterinová. Meno Alţbety Dadanky sa na ţilinských tlačiach 

objavuje aţ do r. 1683, kedy prebral tlačiareň jej syn Ján Dadan 

ml.  Kníhtlačiarstvu sa vyučil doma, neskôr vo vlastnej tlačiarni. 

Popri kníhtlačiarstvu sa vo voľnom čase venoval štúdiu, viazal 

knihy a zaoberal sa zhotovovaním slnečných hodín. Sám bol 

veľmi vzdelaný - vedel po maďarsky, nemecky, latinsky, 

hebrejsky a grécky. Vyznal sa vo filozofii, astronómii i lekárstve.  

Práve počas jeho pôsobenia kníhtlačiareň rozkvitala a jej 

produkcia v tej dobe bola skutočne bohatá. Meno Jána Dadana 

ml. sa na ţilinských tlačiach objavuje aţ do r. 1704, kedy zomrel. 

Po smrti Dadana ml. a jeho manţelky zdedila kníhtlačiareň 

Dadanova sestra Anna Dadanová, ktorá bola vydatá za Jána 

Chrastinu v Púchove. Dadanova sestra ju zdedila podľa vtedy v 

Uhorsku platného dedičského práva, pretoţe Dadanovci zomreli 

bezdetní. Pretoţe Chrastina bol súkenníkom a do 

kníhtlačiarskeho remesla sa nerozumel, viedli ţilinskú tlačiareň 

Václav Krop a Viliam Kauder. Z Chrastinových detí sa 

kníhtlačiarskemu remeslu vyučil najstarší syn Daniel, ktorý 

pokračoval po stopách Dadanovcov. Daniel Chrastina tlačil v 

Ţiline do r. 1717, potom tlačiareň preniesol do Púchova. Týmto 

rokom sa skončila existencia aj činnosť ţilinskej tlačiarne.  

 

                                                                 Mgr. Boţena Sobolová 

 

Dadanova kníhtlačiareň 

Sládkovičova ulica č. 6 

 

         Jedným z najvýznamnejších vynálezov je kníhtlačiarstvo, 

ktoré nahradilo na Slovensku v 16. storočí ručné písanie kníh. V 

Ţiline začiatky kníhtlače  kladieme do roku 1665. Kníhtlačiareň 

mal  Ján Dadan st., celkove vytlačil v rokoch 1665-1671 13 tlačí 

písaných biblickou češtinou. Potom viedla tlačiareň manţelka a 

od roku 1685 syn Ján. Ten vydal 28 tlačí, z toho 11 slovenských.  

Podľa Lombardiniho dejín ţilinskej kníhtlačiarne pôsobila táto 

tlačiareň v dome oproti starej radnici, vtedy vo vlastníctve 

predstaviteľa evanjelickej cirkvi Andreja Harhovskeho. Ţiaľ po 

ňom to prevzali mnohí historici a v Ţiline sa to stalo známe. 

Archívny výskum však preukázal, ţe mýliť sa je ľudské. 

Lombardini totiţ vychádzal z knihy - príhovoru predneseného 

nad hrobom Jána Dadana ml. v roku 1704 Danielom Krmanom. 

Ten opísal dielo ale i posledné dni Dadana, ktoré veľmi chorý, 

vdovec a bezdetný, doţil v spomínanom dome Harhovského. V 

skutočnosti mal Dadan vlastný dom s tlačiarňou na rohu ulíc 

Sládkovičová a Dolného valu, ktorý kúpil s manţelkou – dcérou 

ţilinského richtára Timotea Malúcha – v roku 1693. Vtedy ešte 

ulica nemala názov, ale podobne ako pri iných zmluvách, situovali 

dom k najbliţšiemu pevnému nemennému bodu „blízko niţnej 

brány a obecnej cesty“. Ďalší výskum umoţnil spoznať majiteľov 

po smrti J. Dadana ml., pretoţe jeho sestra, ktorá ho zdedila, 

predala dom v roku 1726 murárskemu cechmajstrovi Václavovi 

Adamicovi, z ktorého rodiny pochádza známy Ţilinčan Štefan 

Massányi. Adamicovci dom predali aţ v r. 1922 obchodníkovi 

Jozefovi Betterovi, ktorý ho prestaval, ale po roku 1962 bol 

poštátnený. Prízemný dom bol neudrţiavaný a v zlom stave 

asanovaný a v roku 1998 bola postavená nová dnešná uţ 

jednoposchodová budova. Dom Jána Dadana ml. mal gotické 

pivnice, renesančné prízemie a časť i neskorobarokovú. Škoda, 

ţe takáto naozaj významná pamiatka bola asanovaná, a tak 

pamiatka po jednom z najvýznamnejších Ţilinčanov sa stratila do 

minulosti. Veď tento šíriteľ osvety, kultúry, človek ovládajúci 

latinčinu, hebrejčinu, gréčtinu, maďarčinu, nemčinu, 

konštruktér slnečných hodín, znalec teológie, lekárstva i 

filozofie by si zaslúţil našu úctu i pamätnú tabuľu na mieste, kde 

pôsobil. 

 

                                                            Mgr. Peter Štanský         
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