
Pavel Peter Roy (pseud. P. Považský) 
 
 
 

     sa narodil 1.6.1839 v Novom Meste nad Váhom. Bol zaťom Jozefa Miloslava Hurbana a 
otcom známeho slovenského básnika a prekladateľa Vladimíra Roya. 
     Základnú školu navštevoval v Novom Meste nad Váhom a v Starej Turej. Gymnázium 
absolvoval v roku 1856 v Modre. Teológiu študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, na 
univerzitách v Lipsku, v Erlangene a vo Viedni. 
     Pavel Peter Roy bol vysvätený za kňaza v roku 1864. Pôsobil na viacerých miestach 
Slovenska. V r. 1864-1870 bol kaplánom v Starej Turej, 1870-1874 farárom v Púchove a v r. 
1874-1904 v Adamovských Kochanovciach. V r. 1884-1904 pôsobil ako konsenior 
(zástupca predstaveného) Trenčianskeho seniorátu. Od r. 1904 žil na dôchodku v 
Melčiciach, kde 5.12.1909 zomrel. Pochovaný je v Adamovských Kochanovciach. 
     Pavel Peter Roy patril k zakladateľom slovenskej národnej bibliografie. Od roku 1868 sa v 
prvom po slovensky písanom vedeckom časopise Letopis Matice slovenskej začali pravidelne 
uverejňovať bibliografie slovenských publikácií. Vo vtedajšej terminológii to bol slovenský 
knihopis. Zaznamenávali sa v ňom všetky samostatne vychádzajúce publikácie, bez ohľadu na 
ich rozsah. Periodiká a zborníky boli zaznamenávané ako samostatné jednotky. Jednotlivé 
články alebo štúdie sa v knihopise osobitne nepopisovali. V tomto období pomerne veľa 
titulov tvorili slovenské učebnice pre školy. Autorom slovenského knihopisu za roky 1869-
1873 bol evanjelický kňaz Pavel Peter Roy. Ako osobitnú kapitolu v ňom uvádza české knihy. 
Sú to knihy slovenských autorov, ktorí ešte aj v matičnom období písali po česky (používalo 
sa aj označenie česko-slovenčina). Spracoval tiež registre k časopisu Cirkevné listy z rokov 
1864-1870. 
     Literatúrou sa začal P.P.Roy zaoberať už počas štúdií na bratislavskom lýceu, kde pracoval 
v lyceálnej knižnici. Bol činný aj ako publicista. Svojimi článkami z náboženského života a 
histórie prispieval do mnohých novín a časopisov: 
Korouhev na Sionu - Karel Križan. Nekrolog 
Cirkevní listy - Evanjelicko-Lutheránska pokladnice Boží v Prusku, Život sv. apoštola Pavla, 
Zlaté klásky, Rozmanitosti Biblické, O Postille Kohlbrugge. 
Národnie noviny - Pár skromných poznámok, Veľkonočnie prázdniny 
Sokol - Pomníky kráľov poľských. Podľa Jozefa Lepkovského 
Stráž na Sionu - Rozmanitosti Biblické: l. Tři výroční slavnosti u Židu. 2. Časomeří 
židovské. 3. Betlém 
Stráž na Sione - Theoforus, Spokojnosť, Dobrý pastýr, Bez přestání se modlite, Najlepšia 
kniha, Pokoj Vám!, Appelačný súd vo vode, Prešovská jatka r. 1687. 
     P.P.Roy bol členom Matice slovenskej, Muzeálnej slovenskej spoločnosti a účastinárom 
Kníhtlačiarenského spolku v Martine. 
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