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ÚVODNÍ PO ZNÁl·1KA
Pětisté výročí
řadou

výstavních akcí, os1av a

Archiv h1avního
řadí

pražského knihtisku by10

města

vědeckých

Prahy inspirova10 k

připomenuto

konrerenci.
to~u,

aby v po-

již šesté ze svých pravide1ných diskusních zasedání,

které se kona10 ve dnech 4. a 5. října 1988 v Obecním dověnova1 tématu "Výroba knih a knižní obchod v Praze

mě,

od

středověku

přináší

do roku 1914". Sborník Documenta Pragensia X

písemné

znění

35

rererátů

příspěvků,

a diskusních

.přednesených

na tomto sympoziu. Děje se tak bohuže1 s více než dvou1etým odstupem od data vzniku pub1ikovaných

textů. Za toto zpoždění, zaviněnJ rinančnimi a technickými
prob1émy při výrobě sborníku, se vydavato1é autorům i čte
nářům

om1ouvají. Dovo1ují si

nicméně

vys10vit

přesvědčení,

že stati obsažené v tomto sborníku obsahově nikterak nezastara1y a pokud se na nich čas podepsa1, pak pouze v odkazovém aparátu, kde některé citované názvy institucí a jiné
"dobové" reá1ie dozna1y

změn

v

důs1edku

významného spo1e-

. čenského převratu,

k němuž doš10. na sk10nku roku 1989.
Autoři ani redakce nemoh1i z technických d·ůvodů tento dosud probíhající proces ve svých příspěvcích rer1ekt~vat,
nemělo-li se vydání sborníku znovu oddá1it (textově by1
dvojsvazek uzavřen v srpnu 1989).
Redakce proved1a v zařazených statích pouze nejnutněj
ší úpravy, směřující ke sjednocení rukopisu. Odpovědnost
za

věcný

obsah,

způsob

psaní odborných

t~rmínů,

vlastních

jmen a názvů, za zpracování edic a při10h i za správnost
a úplnost poznámkového aparátu nesou v p1né míře autoři
příspěvků.

Resumé do

němčiny pře1oži1a

dr. Ivana Ebe1ová,

jejich odbornou revizi proved1a dr. Marie Lišková. Ce1ý
text zredigova1a Libuše Hrabánková,

předlohu

pro tisk na-

psaiy Libuše Hrabánková a dr. Hana Svatošová.
V. L.
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VÝROBĚ A DISTRIBUCI KNIH V PRAZE

DO ROZŠÍŘENÍ lOUHTISK"J

Údobí, které máme ve výše naznačená prob~ematice pře
h~édnout,

přesahuje

už jen svým rozsahem

pů1tisíci~etí.

Je to' období pří~iš d~ouhé, než aby je by~o moŽDo jednoznačně charakterizovat, a proto je potřebí aspoň rámcových
mezníku, i ' když ty jsou do značné míry . jen výchozími body
pro para~e~itu nového s teprve dynamiku ztrácejícími - a
ani to ne zce~a peušá~ně - starými jevy. ll'e abych tato
s~ova
řova~

"pře~oži~ do češtiny" : je
od puvodního importu knih

třeba říci,
přes

že vývoj 5mě
se autar-

připojující

kii až k výrObě pro trh či a~espoň na objednávku, s čímž
S8 pos~éze poji~ i určitý 8%port.
Základními momenty, které tento vývoj ov~ivňova~y,
resp.

přímo sti~ova~y,

úzce vázaných srérách,

by~y proměny

nejdříve

ve

třech spo~u

v rozvoji a

ovšem

potřebách

cír-

kevních v úzkém, tj. ~iturgickém s~ova smys1u, dá1e v souv i s~o8ti s vývojem ku~turním a pos1éze s rozvojem sociáLním,
právním a správním. K
s~ov,

aby

by~o

možno

těmto třem okruhům

pos~éze dospět

k

je

třeba

potřebné

l.íoi pár

periodizaci.

Že vývoj církevní se klade na první místo p~yne z toho, že
v období vzniku primitivnÍbo

českého přemys~ovského

státu

to by~a to~iko církev, která mě~a, i když jak kvantitativně
tak kva1itativně ve~mi omezenou, p1yn~ou potřebu knih pro
úzce vymezený okruh ~iturgických povinností. Tato potřeba
by~a

v Praze - a tím spíše i jinde - poměrně snadno napLně
importem zejména z Bavor, odkud přicháze1a ta-

na

občasným

ké

většina

přís~ušné inte~igence.

orientací se v tomto smys1u nijak

Její nahražení saskou
výrazněji

neprojevi10,

i když to ~ze aspoň do jisté míry předpokládat, zejména
ovšem v souvis10sti se svatým Vojtěchem, přestože právě on
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se v

důsledku

pOlitických

změn

a rodových

antagonismů

ne-

mohl ve svém biskupském prostředí realizovat. Ba vzhledem
k jeho světovosti by bylo bývalo možno očekávat · užší vazby
pražského prostředí i na kulturní centra vZdálenější, kon-

krétně na Řím. Tyto ~zby se ovšem realizovaly i v dalších
centrech , jimiž se u nás od konce 10. stol. stávaly kláštery. Z nich dva nejstarší můžeue, ba musíme zahrnout do
svatojiřský

našich pozorování: totiž

klášter benediktinek

a břevnovský klášter benediktinů. Zat~mco u prvního lze
předpokládat

příliv rukopisů,

jep omezený

vzhledem k jeho fUnkci musilo jít o
raněstředověkých představách

kteří patřili

byli,

písařem

né

Otlohem. Ale

zřejmě UŽ

i

původu.

poměrně

řádově

to

v

zřejmě

něko

také

řezenským

záhy tu došlo i k samostat-

textů

otázka, odkud se braly jejich
šit, i když

člen ov é

mezi obdarované proslulým

opisovačské činnosti

být domácího

Jeho

už

sumu - ovšem v

- pohybující se

rukopisů.

lika málo desítkách

Břevnova

u

větší

odborných, u nichž vzn·i ká

předlohy,

jež

těžko

mohly

Tuto otázku ovšem dnes neni možno
hojné migrace zejména církevních

telů tu leccos naznačují (viz Kosmas,

ře

čini

o němž jsou jeho lu-

tyšská studia prokázána). To se ve 12. stol. zintenzívňuje
a k dosavadním centrům v š 'i rším pražském reg i onu se (vedle
vyšehradské kapituly ještě v osmdesátých letech ll. stol.)
připojují

zejména strahovští premonstráti stojící v úzkém

vztahu nejen ke svému spoluzakladateli, olomouokému biskupu Jindřichu Zdíkovi, ale i k pokročilému prostředí dolnorýnskému .
Tuto církevní linii lze sledovat více
ve stále
typů

kléru

narůstající variabilitě

stále se množících
světského,

řádových

a

kvantitě

či méně zřetelně

knih u

řady

založení . i u institucí

které ovšem stále

hojně čerpaly

z možno-

sti jednorázových nákupů v cizině (Vincencius, kronikář
a kaplan pražského

biskupa~

nakoupil juristické rukopisy

v Itálii, klášter zbraslavský o 150 let později v Paříži).
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Pokud můžeme soudit, i~o tu o koupě více méně při~ežitost
větliině zisků

né, . i když o

tohoto druhu nejsme

vůbec

infor-

mováni, byt je musíme předpok1ádat. Tyto akvizice pak by~y
východiskem v~astní opisovačské činnosti pro domo či aspoň
pro řád, at jde o rytířské řády, které se v pražské ob~a
sti
~y

usíd~i~y,

·nebo o konventy

řádů

žebravých, které spoji-

svou existenci s konstituujícím se Starým Městem praž-

ským. Tu už záhy vzniká řada bohatě i~uminovaných rukopisů,

e

jež jsou nepochybně domácího pVvodu a totéž ~ze říci

péči,

kterou

věnova~ obnově ~iturgických rukopisů při

pražské kapitu~e· jejÍ děllaa rtt o několik. desetiletí později.Pokud

jde o bohatý soubor

jen upozornit na
tedy ve

~3.

dvě města,

rukopisů svatojiřských,

oh~ášený příspěvek

sto~.

působí

~ze

Z. Hledíkové. I když

s~edované oh~asti

dokonce

neumíme s nimi spojit žádnou konkrétní

činnost

v námi

tohoto druhu, i když alespoň místní farní kostely některé
jednotliviny v~astnit musely a i kdyŽ je pravděpodobné, že
se na jejich zisku jejich

~aická

určitým finančním

účastni~a.

členů městských

do rukou
zřídka,

podílem

farní

společnost

aspon

Naopak kniha se

komunit dostávala

přímo

zřejmě poměrně

i když mezi nimi na~ézáme osoby zna~é čtení i psaní.

Novou

kva~itou

druhé

p~e ~3. věku

se stává

~iteratu

ra se světskou tématikou - a~e není jistě třeba činit e~
~iterární

kurzy do

historie. Jde o

~iteraturu

zejména v ja-

zycích národních, která měla své zázemí h~avně

v prostředí

dvorském a která se tak nutně objevuje do značné míry mimo
prostředí

církevní. Vlastně je třeba diferencovat, protože

tato formulace

p~atí

jen o látkách

světských,

tj. o

němec

kém minnesangu pěstovaném na pražsk" panovnickém dvoře,
resp. o

staročeské Ale%sndreidě

a

příbuzných

žánrech, za-

tímco staročeská hagiografie nacháze~a uplatnění v prostře
dí světském a církevním, zejména v ženských k1ášteřích.
Teobnicky tedy musíme Tznik, tJ. Tjrobu
předpokládat

opisů těchto dě~

v uvedených prostředích, i když si ·~ze dobře
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představit, že na objednávku dvora (v užším či širším slova smyslu) se do díla mohla zapojit i skriptoria církevní,
zej~éna pak ovšemi klerikové pražské kapituly jako středis
ka nejbližšího a zřejmě i svým způsobem nejvybavenějšího.

Ale to jsou do
doklady jsou

značné

míry spekulace, protože

takřka vesměs

příslušné

k dispozici až v mladších opi-

sech, nehledě už vůbec k tomu, že nebyla dosud provedena
odpovídající paleografická analýza. I ta ovšem už předem
musí být brána s rezervou, protože svou roli tu hrají Jednak rozdíly jazyků~ jednak neobyčejná torzovitost látky a
konečně i nedostatek pevných východisek v podobě zřetelně
datovaných a lokalizovaných, resp. datovatelných a lokalizovatelných rukopis~.
Opět jen spekulativně, nicméně vážně, musí být vzato
v úvahu i prostředí městské, kde je třeba písařskou činnost
předpokládat i mimo okr~ základní úřední agendy. Protože
to'bylo. ještě spojeno především s církevním prostředím
pražských rarností, není zřejmě . možno domnívat se, že e~is
tovala B~jaká systematičtějií řemeslná výroba literárních
kode~ů,

a to ani jednodušších děl liturgických. To bylo
stále ještě vyhrazeno prostředí církevnímu a totéž
se týká i druhé složky vlastní práce, totiž činnosti iluzřejmě

minátorské, která ve 13. stol. nabyla nové kvality, ale
získala i na rozsahu, i když jednotliví umělci mohli být
světského stavu.
Doba bezvládí po vymření Přemyslovců a pak vláda Jana
Lucemburského přispívá ke starším kvalitám jen mírným kvantitativním přínosem - a ani to ne po všech stránkách. Prostředí panovníkovo v důsledku své velké mobility i mezinárodní skladby zejména své intelektuální složky bylo na domácí produkci vlastni nezávislé. Nicméně vznikala v Praze
díla neobyčejné kvality výtvarné i značné dosažnosti literární, at už šlo o rukopiSY spojené s abatyši svatojiřskou
Kunhutou, nebo o díla svázaná s posledním přemyslovským

9

za10iením - cisterckým klášterem na Zbraslavi. V souvisloměstského

sti s rozvojem
řemeslnictva

života a direrenciací pražského
době předpokládat

musíme v této

rovněž

vznik

řemesel, zajištujícíCh po technické stránce písařSkou čin

nost. Jinými slovy jde o výrobu, resp. možnost nabídky pro
trh, a to jak pergamenu, tak papíru. Zatímco moderní tehdy
papír ,by1 a

v1astně

středověk zůsta1

po ce1ý

importním ar-

tiklem z Itá1ie a pak od konce 14. sto1. aejména z Jižního
Německa,

pergamen se sta1
připadě

by. V prvním
nou ana1ýsu

jde o

ri1igránů ,

předmětem městské řemeslné
vděčnou,

která teprve umožní

určitějších

vé vazby a spojení v

i když

obrysech.

výro-

neobyčejně

prao-

vidět

jednot1i-

Po~~d

jde o per-

gamen, není možno jeho ~rčitý import také vy1učovat, nicméně

ce1kově

vzh1edem k

Evropě

je

třeba

co ta se

dříve

středích

klášterních

do

napjaté surovinové situaci v ce1é

předpokládat

realizovala ve více
či

prostředí městského,

se v

průběhu

kteři

především

domácí výrobu. Zatím-

či méně

kapitulních,

autarkních pro-

přešla

nyní iniciativa

jehož trh tu získával prostor a kde

14. stol. objevuje stále více

pergameníků,

brzy vstupuji do úzkého vztahu k pražské

jak ukazují univerzitní statuta,

podřizující

univerzitě,

je i jiné po-

dobné univerzitní jurisdikci.
lie nejde jen o ty,to
~ady,

ještě

nýbrt

která na sebe bere v
světské ' roucho,

na objednávku,
případeCh máme

rozdělení

vznik~

i o

stále

výrazněji

lite~turu

podle toho, na

naboženskou.

základě

jaké-

dochází. Jinými slovy zda dílo vzniká

pro vlastní potřebu. Ale v obou těchto
před sebou celou rozsáhlou škálu možností,
detailněji

n~kterých případech

rozpracovány,

vlastně

nemluvě

ani není možno s

stí rozhodnout, zda jde o první
lit. I když

předpo

či

které dosud neby1y
tom, že v

třeba

ma teriální

opisovačskou činnost,

době předhusitské

i když jde

Lze tu vést rámcové
ho impulsu ke

nejzákladnější

spíše o v1astní

či

již o

jednoznačno

druhou z obou eventua-

skoro všechnu analytiokou práci

ještě
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zbývá udělat, přesto se lze k tomu vyjádřit aspoň modelově.
Nepochybně stále ještě většina produkce vzniká pro vlastní
potřeby nebo alespoň mimo knižní trh, tedy v podstatě pří
mou prscí prvního majitele. Říkám-li ještě,. nelze to chá-

pat jako pouhé dožívání starého, tj. že by se to týkalo
pouze opisování v tradičních střediscích ' církevních, tj.
v Praze vedle různých klášterů (z nichž na doložitelně
předním mí.t~ tehdy byli svatotomášští augustiniáni-poustevníci a Janem Lucemburským založení kartuziáni) zejména
v pražské kapitule a jejím prostředí včetně arcibiskupského dvora, kde se bud vytvářely poměrně rozsáhlé knihovny,
nebo kde se pokrs~ovalo na starších základech. Nejsme však
zatím vůbeo schopni postihnout konkrétn,í průběh této čin
nosti, zejména ne kdo ji v rámci uvedených institucí vykonával, jak byla tato práce organizov&na a jakým způsobem
se obstarávaly přísluiné předlohy - pokud nešlo o opisování te~tů, které byly k di_pozici či o nová literární díla,
která však tvořila pouze malou čá.t této činnosti.
A~e tento způsob knižní produkce se nutně objevuje i
v nových podmínkách a strukturách. Mám t ím zejména na mysl i
značnou část univerzitního provozu, který oyšem zastínil
všechnu obdobnou aktivitu na jinýCh, .tariích školách v
pra~ském regionu. Tu leie~a hlavní tíha na přednášejících,
kteří byli ·vyzbrojeni" sákladnimi te~ty zpravidla odjinud
(zejména v počátcíCh), z nich~ •• odvozovaly te~ty žákovské; ostatně celá " tato autonomní složka naší knižní Rultury
tvoří prakticky dosud vWbeo nedotčené pracovní pole, které
slibuje nejdřív sioe mnoho odříkavé práce, následně však i
nepochybně bohaté poulení. Jen volně lze s tímto prostfedím
spojit některé zpr~ o tom, Jak byly dle diktátu opisovány
desítkami písařů (kdo to byli?) některé rerormní spisy, zejména díla Milíčova. Tento příklad uvádím v souvislosti s
univerzitou proto, že obdobhě si m~eme představit tvorbu
většiny studijních te~tů spojených ~ univerzitní výukou,
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i když máme i nezvratná

svědectví

o jejich opisování v ti-

chu a klidu jednotlivých burs apod.
pokládat i

čilý

Současně

před

musíme

obchod s knihami v souvislosti s univerohyběj!.

zitnímprovozem, ale konkrétní doklady rovnii
Určitější pov,ědomost

e~istenci

máme o

katedrálů,

tzv.

t j. písařů píšícíCh na objednávku různé kaligra.ťické tex't y . V pražských
době

s ké
lá

část

městech

t ři

plné
jejich

pražského, ale i

různí

ll:

měla

ne l ~e hovořit

o

výrazně

~ádné

Významným konzumentem, avšak
kn i žních

arte.ťaktů

Karla IV . , t ak

bylo

zř e jmě

v

Byly mezi

mimopražští ilechtici,

v otázkách písemné kultury

a

urči

nio

vlastního městského, pro-

s e do Prahy obraceli i z toho jednoduchého
vení, i když

říci

odběratelů.

a to ani pokud jde o kruh

nimi nepochybně ovšem nejen osoby
středí

neumíme

jen ma-

aktivitě

Ale o jejich

opět

předhusit

v

nepoohybně

desítky, což je ovšem

skutečného počtu.

bližší organizaci práce zatím
tějšího,

dosvědčeny

jich jsou

důvodu,

kteří

ie ta

dominantní posta-

monopolizaci.
nepochybně

prod~centem

i

rovněž prostředí

dvorské jak za

ještě větší míře

za jeho syna Vác-

l ava, i . když se tu setkáváme s mnoha krizovými jevy. I tu
však tápeme . Víme-li, že Ka~lův kancléř Jan ze Středy měl
s vé

písaře

existenci
to,

~e

různých

zejména n a

pa, tedy mimo Prahu,
nějakého

takové

skriptoria na

činnosti

nepoohybně nějaký

paralelní
Nejen pro-

důvodu,

že by tato situace

odraz v jinak dost hojné a rozmani-

té korespondenci

Středově.

skou 'aktivitu na

Karlově dvoře

vodu, že panovník

předpokládat

' Karlově dvoře.

prakticky neustálý pohyb panovníka

nemoh1 prospívat, ale i z toho
., našla

statcích olomouckého bisku-

těžko můžeme

výrazně

Nicméně

opisovačskou

a

písař

nelze popírat už z tobo

podporoval, ba inspiroval

dů

tvůrčí

literární činnost a i sám se autorsky uplatňoval. Tu zřejmě
jak jemu tak i dalším

autorům

stáli ku pomoci

různí

jedno-

tlivci z prost~edí blízkýCh, nepochybně zejména z pražské
kapituly a možná i různí členové kanceláře, resp. osoby
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z okruhu panovníkových
vždy skryto v

kaplanů.

nejistotě,

Ale to

zůstane

směru

žádné

soudy. Je však nepochybné, že tu existova1

něja

dla jen mladší opisy, které nedovoluji v tomto
určitější

už asi na-

protože máme k dispozici zpravi-

ký malířský ate1iér, jehož úko1em bylo také iluminování
knih. K rozmachu však dochází sa Karlova syna Václava IV.,
máme

povědomost

o pOuhém torsu jeho knihovny, jel

vznikala ze

současných

produktů,

i

kdy~

které

zřejmě

takřka

vesměs

vzaly svůj počátek na Vác1avově dvoře. I těch d~vět 2námý ch dě1 však umožňUje udělat si představu o ro •• áhlé, mimořádně
působi1a

kva1itní písařské a i1uminátorské dí1ně , která tu
a zřejmě okrajově pracova1a i pro potřeby da1ších

č1enů panovníko,~

dvora.

Možno tedy poznatky o předhu8itské Praze v tomto kontextu shrnout asi v tom smyslu, že ilo o viestrsnně rozvinuté středisko výroby i exportu knih všeho drYhu od ško1ských až po vysoce ka1igrafické jednotliviny s bohatou iluminátorskou výsdobou, od di1 naučných přes dí1a teo10gická
a 1iturgická až k textům 1idového itení. V řadě sm ~ rů lze
ovšem za Vác1avovy vlády posorovat postupný úpadek, daný
změnami na univerzitě i postupnjm rozkladem a úpadkem Vác1avova dvora a s ním spojených struktur, i když právě po této
stránce byl ce1ý proces poměrně nejpomalejší . Na druhé straně

v souvislosti s rozvojem reformního hnutí docháze10 dos10va k velkovýrobě reformačních textů, počínaje Milíčem
až k Husovi a jeho pokračovatel~, současně ovšem také
k horečné činnosti i strany protivné. Praha tak proslula
jednak jako mimořádné středisko výroby a distribuce knih
v technickém slova smys1u,
intelektuá1ní centrum, v
všech tehdejších

vlastně

čině

která
vat.

současně

němž

však také jako

důležité

vznika10 velké množství knih
nejen v 1atině, a1e i v něm

žánrů

a češtině. A i10 tu o prostředí měitanské i dvorské,
mě1a

svá specifika

a která . je

třeba

ještě

rekonstruo-
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I když není m~~o podat nějaký seri~zní odhad množství rukopisů, které byly ~ tendy vyrobeny a už vůbec ne,
kolik z nich

se ' sta~o

předmětem

obchodu a

e~portu,

resp.

importu, rozhodně platí, ž~ jde o počty dosahující ročně
řádově

stovek pokud šlo o rukopisy běžné produkce a desí-

tek v kategorii rukopisů la~usních tikou náboženskou, i když se stále

tu většinou s téma-

výrazněji

prosazuje i

zde tématika světská. Husitství tu znamená výrazný zlom
prakticky ve všech

směrech,

a proto je mu

třeba věnovat

samostatnou pozornost.
Vedle rozkladu výše zmíněných struktur souvisejících
ústředn:imi

s dvorskou kulturou a

orgány s.tátní povahy,

který byl samovolný, došlo k mocenskému

přeru~en:i

této ak-

tivity ve složce církevní v pražském regionu v pInem rozsabu bud tím, že příslušné instituce a jejich členové pře
sídlili do bezpečné vzdálenosti, nebo byli vice či méně
důkladně

sáhlé

zlikvidováni. Tato likvidace mila ovšem daleko-

důsledky

spektiv~.

nejen

okamžitě,

Jinými slovy

řečeno:

nuje, zejména ta, která se

ale i v

dlouhodobější

per-

zatím co výroba knih stag-

~ýkala ~ komerčního

využití,

vlastní obchod nabývá na rozsahu, aspoĎ v některých údobích
klidnějšího

se

vývoje. Je to dolo~eno v době prohlubujících

kontaktů Pražanů

s basilejským koncilem, a.le do

důsledku

domyšleno musí to platit i o době předchozí aspoň v tom
smyslu, že při likvidaci nejr~nijších církevních 'institucí bylo s určitou komerční perspektivou záměrně tezaurováno
větší

mnoiatví knih. Nemůžeme Tšak o tom říci nic konkrét-

nějšího ani pokud jde o jedDotlivé instituce, ani kdo byli

ti, kteří takové rukopisy ve vzrušené atmosréře prvních
revoluiníoh měsíea zaehraiovali. Ovšem nemusilo jít jen o
rukopisy pražské provenienoe, nebot se to mohlo týkat i rukopisů získaných jako kořist ve vojenských taženích po Če

chách, i když tu byla účast pražanů na vyvraoování církevních institucí v podstatě druhořadá. Ale lze si tu snadno
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před~tavit,

těmto

že moh10 docházet k

mezi nimi a tábory. Je však

třeba

obchodním

také

říci,

kontaktům

že tehdy inter

arma non si1ebant Mu~ae, nebo a~poĎ ne vždy.
I když
na

činnost

arti~tiokou

vot na ní

průběhem

univerzity,

raku1tu, by1a papežem

neu~ta1,

i když doš10 k

přednáškové činnosti.

A1e

činnost

doby omezené jen

~i5továDa,

přesto

dočasným přerušením

1iterární

ve~1užbě hu~it

ské myšlen oe neustáva1a, naopak polemická produkce
představite1ů

jejích

nabývala na

intenzitě.

předních

Aby pak

trakt~ty,

tat:o aktivita smys1, muse1y být ony

žijejí

mě1a

postily a dal-

ší útvary aspoň přiměřeni rozmnožovány . A tak je v1astně
e~istova1y či

logiCké, ž. v Praze i nadá1e
písařskýoh

knuvších

např.

se to

děpodobně

díla

případě Račkově

v

produkova1y nejen

umělecky náročnější,

měřit

na

místě

zani-

dílen starší doby vznika1y ,nové, jak
pra~

domnívá F. M. Bartoš. A

rukopi~y

ryze užitkové, ale i
průměru

i když ta se v

nemohla

s úrovní dob předchozíCh.
Po základní konso1idaoi

poměrů

v druhé

tých let 15. stol. se zmnožuje aktivita v

polovině

třicá

předchozích

le-

tech zakotvených produkčních středisek a oživuje také import novinek ze zahraničí, ba až z Franoie, i když tyto
kontakty nebyly nikdy zcela
katolíků

sazení

přerušeny.

Opětným připuštěním

do Prahy se musí předpokládat i

se' ~

jejich snaha o proprvořadé činnosti.

této z hlediska politického

A posléze i obnova ústřední mooi a královské vlády přispěla
svou

hřivnou.

A1e to už se do této problematiky zapojuje i

knihtisk. Nejdř!ve oizí, pro nějž české, zejména ovšem kato1ioké

prostředí tvoří

rozsáh1é

knihtisk domácí. Avšak to už je
níž je

třeba

nyní

zcela stranou

zůstat

zůstala

stát.

odbytiště,
začátek

Ostatně

později

pak i

jiné kapito1y,
je

třeba říci,

před

že

i kniha bebrejská, která díky veliko-

sti a významu pražské židovské obce musila mít též' bohatou
bistorii. To je ovšem téma .pro specia1istu-bebraistu. Já
jsem se musil spokojit jen s

těmito

více

či méně

schematio-

l5 .

kými konstatováními. Jejich opra-ru, resp. doplnění a prohloubení může přinést jen soustavné kcdikologické a knihovněhistorické

bádání. Je na

čase,

aby se tak stalo.

Aby se tak ov~ec mohlo dít na úrovni, která by se
aspoň trochu blížila obecné situaci (i když jí těžko bude-

me moci dosáhnout), je třeba položit důraz na základní výzkum a ovšem i na to, aby jeho výsledky byly v přiměřené
míře

a v

přiměřeném čase

publikovány a aby se neopakovala

doslova ostudná dlouholetá situace s katalogem
olomoucké Státní

v~decké

knihovny, který už

rukopisů

před

lety

zpracovali Miroslav Boháček s Františkem Čadou a jenž stále nemá

naději

ší pochopení u

na brzké ""Ydáni,
zahraničních

Základním výzkumem je
zační

či

abychom nenacházeli

třeba

rozumět

zejména katalogi-

práci v rukopisných sbírkách, která má

několik auto~

nomních složek. Za prvé to je katalogizace dosud
kem neevidovaných
jen

·torzovitě.

fondů a

rukopisů

Tu by práce

vět

vydavatelství než u domácích.

vůbec

tis-

nebo takových, kde se tak dálo
měla

probíhat podle jednotlivých

teclynejspíše vla·s tními silami příslu.šnýcl;l knihoven,

i když leckdy za pomoci

pracovníků

dalších, zejména centrál-

ních pracovišt. Za úvahu jistě stOjí i stanovisko Pavla
Spunara, který se v zájmu rychlejš ího pokroku práce
vá za

přednostní

borů, nebot

zpracování pouhých

inventářů

přimlou

takových sou-

by práce mohla pokračovat podstatně rychleji,

To by se ovšem

mělo

dít

skutečně

jen jako prOVizorní

řeše

ní, které by neodsunulo vědeckou komple~ní katalogizaci do
nedohledna, i když není
doba nás postaví

před

vyloučeno,

že už

nepříliš

zcela nové možnosti v

nického .pokroku, jenž v

zahraničí

i v tomto

vzdálená

důsledku
sm·ěru

tech-

nabývá na

obrátkách.

Za druhé lze
ných

fondů

jistě

uvažovat o rekatalogizaci už popsa-

v rámci uvažovaného generálního katalogu naiich

rukopisů, nicméně by

se .t u měla pozornost zaměřit nejdříve

na soubory, resp. jednotliviny neznámé. Naproti tomu další
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ka talogy

rukopisů

teru. Lzo je

by

měly

rozdělit

bý.t už specializovaného charak-

podstatě

v

stručnosti

by bylo možno ve

do dvou kategorii. Jednu

nazvat jakýmsi systematickým

rukopisů

katal.ogem bohemikálnich

v

zahraniči.

~!ožno

sice

konstatovat dlouhou tradici této práce od Josefa DobrovskéJiřimu

ho až k

současnosti,

Pražákovi a Pavlu Spunarovi v

nicméně

to byly zatím vice

stavbě.

Je známo, jak smutný osud

méně

jen drobné kameny k této
měly

na5e rukopisy a kni-

hovny a že byly zaváty na nejrůznějši mista. Proto třeba
tuto práci považovat za zvlášt aktuální až akutni. Zejména
pak soustavný výzkum v Národni
státní

knihovně

v

Mnichově,

knihovně

Vojvodské

ve Vidni, Bavorské

knihovně

ve Vratisla-

vi, abych uvedl al.espoň ty nejvýznamnějši celky. - a jako
vzor lze uvést

některé

práce obdobného charakteru pro

ry polské, resp. sl.ovenské •
. Zatímco dosud zmíněné typy
katal.ogů obecných,

katalogů patři

pomě

do kategorie

kde se nepřihl.iží, al.espoň ne primárně,

ke specifickým rysům různých druhů kode~ů (at jde o hledisko obsahové či rormálni), vytvořil se v pOSledních letech,
resp. desetiletich - opět samozřejmě v zahraniči - typ katal.ogů specializovaných, kde se k sobě dostávaji · rukopisy,
které jsou si

nějakým

specifické kategorie

způsobem
rultopisůj

blizké a kde tudiž už jde o
že

výsledků

těchto

prací lze

pro kodikologické specializované studium užít daleko bezprostředněji,

otázkám

rozumí se samo sebou. Protože nel.ze

věnovat

detailnější

pozornost, musí

stačit

těmto

.Jenom

letmé upozornění alespoň na hlavni typy. Podle toho lze
ovšem

volně

prostředně

do příSlušné rovnice dosazovat. Z hlediska bezkodikologického a paleografického mají základni

význam katal.ogy datovaných

rukopisů,

i když v

lecčems·vzbu

zuji všelijaké rozpaky. Nicméně - nemýlim-li se - jsou zpracovávány v devíti kličových zemich latinské kultury. Naše
země
běhy.

mezi nimi chybí, i
Vedle tohoto typu

kdy~

tu byly vytvořeny slibné náse řadi katalogy ilumino-

katalogů

vaných

rukopisů,

které jsou význacné

pochopite~ně přede

vším pro historii umění, i když z nich může vtlodně proritovat nejen kodiko~ogie, a~e i jiné ob~asti ku~turních dě
jin. Platí to i o katalozích
hovních

celků,

rukopisů určitých

dnes zpravidla

opět

Ani zde nemáme dosud nic a jen vice
vou se

začínaji vytvářet

znaků.- ovšem
lze vytypovat

vhodně

ještě

první

beznadějně

méně

náběhy.

starých knirozptýlených.

vlastni iniciati-

~a základě vnějších

kombinovaných s obsahovýci prvk7 další kategorii rukopisů, které mají

zejména pro českou pozdně středověkou vzdělanost velký význam. Jde o rukopisy spojené s univerzitním provozem, které se ovšem týkaly zejména jednotlivých scholárů a jež jsou
rozptýleny snad vůbec nejvíce.
Druhou skupinu katalogů tvoří takové, jejichž rukopisy
jsou podle obsahového hlediska sestavovány do vyšších celků
podle svého obsahu. Tu je ovšem možná velká variabilita
podle jednotlivých žánrů středověké literatury, jejich autorů, resp. tehdejších vědeckých odvětví. I tu po pozor~
hodných náběz~ch, které sahají až do 19. stol. (KeIle,
Schulte) se zdá, že práce ztratila švih, i když e~istují
d~ežité práce F. M. Bartoše, P. Spunara a

F. Šmahela, nej-

nověji

pak A. Richterové. Ale je třeba skončit, nebot nemohlo jít o nic jiného než o pouh' upozornění, a to ještě
v

poněkud

specirickém rámci. Tak je možno

zakončit

konsta-

továním, že všechny tyto práce mají obecný dosah . Nejde
jen o otázku úzce cechovně vědeckou či dokonce jen kodikologickou, nebot jde o oblast, která je současně důležitým
měřítkem naší kulturnosti. Před světem, který dobře ví o
bohatství, které je u nás skryto, před našimi nástupci i
před námi samotnými.
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Bibliografická

pozná~ka

Záměrně bylo ve výše podaném te3tu upuštěno od pozná~
kovébo aparátu. Pok~d by totiž měl mít dostatečnou f~~kci,
musil by být značně široký a pak by ovšem musil narůst i
příSlušný zák1adní tezt. Lze však vyslovit přesv~dčení,
že odborník příslušné údaje snadno dop1ní (alespoň ty zák1adni), ostatní lze odkázat bud na moje skripta (Úvod do
latinské kodikologie, Praba 1978), resp. na příSlušné
svazky ročenky Studie o rukopisecb. Je ovšem třeba dodat,
že zejména v posledních deseti letecb se podstatně rozrostla zahraniční literatura a obje~i1y se i nové časopisy,
které přinášejí průběžné poučeni. Aspoň částečně se na ně
snažím upozornit v partii o kodikologii v příručce
Vademecum pomocných věd historických, Praba 1988.

Soznam

kated~álů

v

českých

zemích v

době předhusitské

Psaním kaligrafických rukopisů literární povahy se
mj. zabývali jako řemeslnou činností tzv. katedrálové
(scriptores cathedra1es, cathedratici), zvaní tak podle
toho, že svou činnost vykonávali sedíce , za katedrou.
Stručně jsem jejich činnosti věnoval pozornost v rozpravě
Z knižní kultury doby Karla IV. a Václava IV. v českých
zemích (nucP l8/l, 1978, s. 48-58), kde jsem také podal
soupis 29 mně tehdy známých katedrálů, resp. osob, které
tak byly výslovně označeny . Někdy totiž jsou katedrálové
uváděni pouze jako scriptores. Protože tu však může jít
o jinou funkci písaře, takové osoby do uvedeného seznamu
nevešly. Ale od té doby se mi seznam katedrálů rozrostl, ,
proto podávám v následujícím nový soupis, který je upraven
obdobně jako předchozí , tj. nikoli chronologicky, nýbrž
dle české formy křestních jmen. U osob původního soupisu
udávám toliko jména a původní pořadové číslo, zatímco
u nových dokladů přicházejí poněkud zevrubnější údaje.
1

Albert de Miloslavia
V letech 1412-1429 je majite1em domu na starém Hěstě
pražském. }~tev někdy před r. l434. ' Ko1ísavě označo
ván jako scriptor či kathedralis. Asi totožný s Albertem řeč. scriptor, jenž dosvědčen l407-l4l2 na Yovém
!-Iěstě pražském, nicméně je tu označován jako scriptor
de Antiqua civitate (V. V. Tomek, Základy starého místopisu praŽSkého. I. Praha 1865, s. 196n.; II. Tamže
1870, s. 243),.

2

Augustin katedrá1 v Českém Krumlově
21. 5. 1408 je přijímán klášter'em strahovským na zaopatření -ve stanovené výši za jedr.prázově vyplacenou
sumu 25 kop gr. (Tadra, Soudní akta konsistoře pražské. VI. Praha 1900, s. 2790.).

3

Bartoloměj

4

Blažek ze S1atiĎan = Č. 2. Asi totožný s katedrá1em
Blažkem z r. 1402 (Tomek, Základy II, s. 292).

5

Boreš =

6

Frenclín z Prahy = Č. 4

7

Hodík =

8

Jakub ze Ž1utic(?)
Jako Jacobus kathedra1is de Lutic prodává v r. 1409
dům na Starém Městě praŽSkém dvěma mansionářům (Tomek,
Základy I, s. 101).

Č.

Č.

=

Č.

1 výše cit. soupisu

3

5

20

9

Jan:ll Prahy = Č. 6
Asi totožný s Janem Portečkou z Prahy z r. 1400,
označOVan)'lD jako cathedra1is (viz V. Jeni:íovská, Reges ta Bohemiae 'o t Horaviae ae ta tis Vonces1ai IV.
Tomus I, rase. 7. Pragao 1981, Č. 7503).

10

Jan

Buškovcův

11

Jan

Reček

12

Jan z Reichenbachu (řoč. Queras), též z Prahy = Č. 9

13

Jan

14

Jiři

=

Č.

11

15

Křiž

=

Č.

12

16

Loonhard
V r. 1416 prodává jako Leonhardus kathedralis dům na
Starém l-1ěstě pražském (Tomok, Základy I, s. 243)

17

Lukáš ze Slaného =

18

Martin řeč. Fortis
8. 11. 1400 jako cathedralis vysvědčuje o svém dluhu
(V. Jenšovská, Regesta, Č. 7522).

19

Martin Kor/e/ček = Č. 14

20

Martin

21

Matyáš =

22

Mikuláš
V brněnských městských knihách počtů vystupuje k r .
1367 Nico1aus cathedralis institor . Zda ho lze jednoznačně počitat k písařům-katedrálům, Deni jisto
(AMB, rkp. Č. 18, r. llv).

23

Mikuláš Navara , jinak Čber

24

l-ukuláJ Netoprz

25

Mikuláš ze Šternberka

26

Oldř i ch

27
28

=

=

Vlček

.Otmar

řeč.

Č.

Č.

7

8

Č.

10

Stařec

Č.

Č.

13

=

Č.

15

16

Pulec

řeč .

=

= Č.

= Č.

Vienna

Petr = IS. 2 2

18

=

Č.

20

=

=Č.

Č. '

21

19

17

21 .

29

Petr z Úterého = č. 23

30

Šimon z Hoštky = Č. 24
Snad totožný s Ši~onem katedrálem, který v letech
1406 a 1415 kupuje domy na Novém Něs tě pra žském
(Tomek, Základy II, s. 183 a 285).

31

Štěpán z Brandýsa
18. 11. 1420 vystupuje v notářském instrumentu Ja~~ba
Holeše jako scriptor conventicius seu ca thedralis,
jenž opsal pro strahovského opata Repertorium morale
Petra Berchorii (J. Tři3ka, Školské a notářské skladby, pozváni, rady a listiny. HUCP 13, 1973, s. 26).

32

Štěpán z Kladrub

33

Tomáš =

34

Václav /z Rokycan?/ =

35

/Václav/ Kyselo

36

Valentin

Č.

= Č.

25

26

= Č.

29

=

Č.

Č.

28

27

22

Ivan

Hla v á

č

e k

Zur Bucherproduktion und Bucherdistribution in prag
in der Zeit vor der Verbreitung des Buchdrucks
ZusaI!!l!lenfassung
Der Verfasser liegt in sainer Studie, die die Problematik des 10. bis 15. Jehrhunderts ~fasst, ein synthetisches
B11d der wichtigsten Entwicklungswege der Prager Bychkultur
vor. Er zeigt, dess diese Entwick1ung von dem ursp~xag11chen
Import notw~ndiger Hendschriften uber eine Auterkie 1m Ber~ich der BucherproduktiQn bis zur Handschri!tenerzeugung
!~ den Markt oder gar tur einen bestimmten Export ging. Die
g~~dlichen_Einfluss- und St~~elemente der Entwicklung waren_die Veranderungen in drei miteinander eng gebundenen
Spheren: am Anfang und vor allem 1m kirchlichen Milieu und
im Beder! der Kirche an lithurgische Texte, weiter muss man
die Problematik 1m_Zusemmenhang mit der kulturellen Entwicklyng der Prager Stadte ansehen und drittens sollte man die
Bucherproblematik 1m Rahmen von sozialen, re.c htlichen und
Ve~altungsgeschichte studieren.
So spr1cht der Vertasser uger die Kloster-, Kap1tulund Pt~b1bliotheken, uber. beruhmte Prager.•Klosterscriptorien, uber das Leben d~r Bucher am Prager koniglichen Hote
des_14. Jahrhunderts, uber die Preger vorhussitische Universitet und den Kre1s der au sie gebundenen, spezia11sierten
Handwerker, die mit der Bucherproduktion etwas zu tun hatten.
Des Hussitentum brach ~ine Stagnation der Bucherproduktion
mit, der Buchhandel bluhte eber in den ~1egspausen ganz gut.
Manche Illum1nations- und Schreibwerkstatte haben dann nech
einer Konsolidat10n der Zustande 1m Lande gegen Ende der
dreiasiger Jahren des 15. Jahrhunderts w1edererlebt, gleich
wie ein Import der Handschri!ten aus dem Ausland - z.B. auch
aus dem Prankreich. _
In der anderen Hal!te des Re!erates d1akut1ert der Ver!asser ein1ge Heuptprobleme der heut1gen kodikologischen Forschung, die Fragen der Katalogisierung und Inyentaris~tion
der w1chtigsten Handschri!tenbestande und pladiert tur das
Scha!!en der thematischen Katelogen der dat1erten Handschri!ten je na ch den alten Hendschriftenbib11otheken.
In der Beilege dieser Studie bringt der Ver!~sser eine
Liste der 36 Kathedralen, die in den bohm1schen Landern der
vorhussitischen Zeit nachweisbar sind.
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Václav

P 1 o c e k

SVATOJIiísKÉ SKRIPTORIUM

o

skriptoriu

nejstar~!ho českého klá~tera

benedikti-

nek u sv. Jiří v Praze můžeme uvažovat jen z nepřímých
zpráv. Přesnou dobu vzniku skriptoria nelze zjistit. Usuzovat'můžeme
dověké

jen podle charakteru relativně rozsáhlé stře

knihovny

kodexů,

která byla

později převzata

do

fondu rukopisů Univerzitní knihovny v Praze (nyní Národní
knihovna ČR). Na základě zpracování těchto kodexů lze pak
získat přesnější informace o přibližné době, ve které musíme toto skriptorium již předpokládat.
K1áiter na Praiském hradě se stal ve sťředověku nesporně

řadým

svým významem, postavením a funkcí dynastickou prvokulturním střediske~. Kostel sv. Jiří byl zprvu nej-

starším pohřebištem členů domácího panovnického rodu. Během
svého trvání prožíval klášter, stojící v těsném sousedství
praŽSkého sídelního hradu, obvíle radostné i chmurné, dny
slavnostní i

trudné, obléhání a poboření hradu, požáry i

následujíoí restaurace .hradu i kláštera. Uvažovat o skriptoriu v nejstarších dobách kláštera je málo
ral jsem se

svatojiřským

skriptoriem,

průkazné.

především

Obí-

jeho noto-

vanými hudebními kodexy. V tom ohledu nelze pro dobu založení kláštera nic pevnějšího dedukovat pro ztrátu nejstarších knih kláštera, ač jejich nutná existence je pro konání oficií nesporná.
Založení kláštera se váie ke sklonku vlády Boleslava
I. Jednání o zaloiení ženského benediktinského klá~tera v
Praze vedla Boleslavova dcera Mlada v ~ímě ~polu s projednávánm dallHho prvořadě významného činu - zřízení pražského biskupství. Mlada vstupuje v ~ím' do' klášterního noviciátu. Po založeni českého kláštera stává se Mlada jeho
první abatyší v letech

97J-994.

Lze předpokládat, že nový
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řád byl vybaven potřebnými liturgickými knihami. Nicméně
pro prvou dobu možno sotva počítat s e~istancí notového

skriptoria. U
ným

řádových

českým rodům,

která byla v mnišských

petřících převážně

sester,
přece

vadila

řádech nesporně

pravděpodobnější přijmout

proto daleko

vou dobu mužského kláštera v pražském
pro tutéž

v r. 993 sv.

řeholi

přesnějších

skriptorium

spolehlivě

měly svatojiřské

~enská

skriptorium pro prBřevnově,

nečetně

na vyšívání. Víme

poři~ování

např.

zastoupeny a

historických zpráv ani toto

potvrdit. V

kladném . případě
přísun

by se

nových

nových knih podílela se praž-

době

komunita v prvé

založeného

Ale i nejstarší

jeptišky kam obracet pro

knih. Spíše než na
ská

dokonalejší. Bylo by

Vojtěchem.

knihy tohoto mužského kláštera jsou
nelze proto bez

k význam-

jen menší znalost latiny,

na

rukodělných

praoích a

ze zprávo vyhotovení daru vyšíva-

ných bohoslužebných rouch, který svatojiřskÝ klášter v r.
Jindřicha

1151 vyhotovil na žádost biskupa

Zdíka pro pape-

že Eugena III.
písařské

O existenoi
něji

někdy

je možno

zvětšení

bezpeč

mohlo dojít

na přelomu 13. a 14. stol. podle nesporného svědeo

tví zachovaných

rukopisů.

To pek

~ase přímo

turním rozvojem kláštera pod vedením
huty

Jiří

dílny u sv.

uvažovat od 13. stol. a k jejímu

Přemyslovny,

tvarné památky

souvisí s kul-

vzdělané

která podminila též vznik

středověku,

a to

středověku

abatyše Kun-

jedinečné

nejen

vý-

českého,

známého iluminovaného Pasionálu. Notované kodexy z období
vedení kláitera abatyší Kunhutou (1302-1321) lze považovat
pro hudební památky za vrohol vývoje

svatojiřského

ria. Období mladších památek do 15. atol. sleduje

skriptohudebně

v podstatných rysech jen stav, dosažený u notovanýoh zápisů

ve 14. stol. Jeho hudební repertoáry jsou

obohaoovány a

rozšiřovány

o

rormuláře

oficií

ještě
nově

více
zavede-

nýoh mladšíoh svátků. Tím jsou jednak zařazovány dodatkové oddíly ke starším strukturám sanktorálu, jednak jsou
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novější oticia včleňována do dřívějaího organismu svátků

v kodexech. Podle charakteru additament lze rukopisy s výhodou

časově

úseků

a

třídit,

určovat

zařazovat

Konečné

období knihovny až do zru-

nepřináší hudebně

šení kláštera za Josefa II.
Hudebně

vývojových

rukopisné celky podle Jejich doby vzniku

a vzájemných závislostí.
ného.

společných

do

již nic závaž-

spadá vrchol aktivity skriptoria do období

předhusitského.

Periodizace

svatojiřských pramenů
činností

ného období daného

tvarné charakteristiky užil A.
minaoe

svatojiřskýoh kodexů,
Rozdělme

tovaných památek .

podle mezníku vrchol-

abatyše Kunhuty, kterou pro výMatějček při

hodnooení ilu-

je výhodná i pro hodnooení no-

proto notované kodexy : do I. ob-

dobí památky do konce 13. stol., II. období památky kolem
let 1302-1321. III. období notované památky do 15. stol .
Do Kunhutiny doby spadá i

největší rozkvět svatojiřského

skriptoria .
Písařská

hodnota svatojiřskýoh notovanýoh kodexů. do-

konoe i v nejvyspělejším období , je někdy různorodá i mezi
zápisy tematicky a obsahově - stejného typu. Možná. že nestejná hudební a latinská erudice některých svatojiřských písařek

vydala

někdy

výtvory

hudebně méně

propracované a

řeme

slnějšího rázu. Stoj! vedle sebe stejné knihy výpravou zdařilé

i méně zdařilé. Snad i spěch při zápisech sehrál urči

t ou roli u některých prostěji a m~ě pečlivě iluminovaných

zpěvů

V rukopisech,

psanýoh různými členkami řádu . Totéž

je ovšem běžné pro mladší období klášterních lokalit i
de . U sedleokýoh oisterckýoh
vyspělých výtvorů
průměrné

rukopisů např.

jin-

naoházíme vedle

u kodexů 16. a 17. stol. psané produkty

a méně vyspělé. Méně pečlivé jsou notované zpěvní

ky sedleokýoh novioů, psané většinou pro účely liturgioké

praxe. V I. období
ještě

svatojiřských kodexů přistupUjí wčásti

importované produkty.

hlavně

v nejstarších památkách.

které ovJem vykonávaly důležitý vliv na další českou domáoí
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notovanou tvorbu. Hlásily se tam vlivy

itals~é,

salcburské

i saské ,(poslední zasáhly i výtvarnou stránku klášterní
archi tektury).
Notace svatojiřského skriptoria se jeví jako diferenovlivněný různými

covaný celek,

typologickými

podněty.

V tom 'smyslu by byla dotčena jednota písařského typu • rámci jediného skriptoria, pokud je užito dvou
systematik, a to dokonce systematik

Narušení a rozpory jsou zde jen zdánli'vé a
systematik mají

důvody

odlišných.

výměny notačních

vývojové. V prvých dobách je

svatojiřského

ním základem

větví notačních

diametrálně

notač

skriptoria systém notace virgál-

ní, s virgou s hlavicí z levé strany, ne sice ve
systematice notací znakem

ojedinělým,

jiřskou

typickým. Touto základní charak-

notaci

zdůvodněně

ale

přesto

světové

pro svato-

teristikou virgy skriptoria musím výklad restringovat, pro,tože rozbory dalších specifik notace by si svým rozsahem
vyžádaly neúnosný

časový

nárok.

Případné

zájemce o tuto

problematiku odkazuji k podrobnému rozpracování této notace
v mých vydaných pracích. Vedle této gotická virgální notace
proniká

především

vyspělé

systematiky rhombické noty. Tato nesourodcst dvou

vedle sebe užitých
ma tiky
noty

ve 14. stol. jiný typ notaco, užívající
notačních

systematik skriptoria, syste-

virgální a rhombická', není nikterak na závadu jed-

svatojiřského

skriptoria.

Změna

rhombické notace je

jen důsledkem nástupu nové notační větve, ~žité v Č~chách
jil po delší dobu a dosti

pevně

v diecézních notacích (v

r. 1235 je 'užita ve svatovítském tropariu). Jde tedy v této

změně nesporně

o vlivy okolních domácích notací na star-

ší gotickou virgální notaci
dobou již i

v

svatojiřSkou,

která byla tou

tradičním svatojiřském prostředí

dokonale

antikvována.
Důležité

je, že funkce virgy, užité ve starší notaci

jako znaku pro notu
rbombickém

notačním

vy~ší,

nezůstala

však ani

při

tomto

nárazu všude zapomenuta. I v rhombice

se

vytvořila

připojenou

jako obdoba virga tzv.

akce~tická

rhomba s

kaudou, užívaná jako zvláštní znak pro nejvyšší

notu skupiny proti nižším znakům okolních nižších jednoduvysvětleni

chých rhomb. Na tomto rámcovém
tojiřského

skriptoria jsem

opět

systematiky

nucen výklad

ukončit

sva-

a od-

kázat na možnost doplnění z publikací.
notační

Domnívám se, že sotva co bude schopno tento

přelo~ ve skriptoriu lépe vysvětlit, než působení tzv. svatojiřských kanovníků.
klášteře

byla v

liturgické funkce

kněží.

Za

plnění

kl~$terními

kanovníci na dáni
ků a

Tato instituce, pomocný orgán

ustanovena pro úkoly vyžadující
těchto

povinností byli

beneficii. O úkolech kanovní-

jejich struktuře se dovídáme z r~kopisu NK ČR XIII

A 2, který vydal G. Dobner. Ve vrcholné

době

kláštera se
potřebné

tento zvláštní institucionální orgán podílel v
ře

na

obřadních zpěvech

vedle

hlasů svatojiřských

tam, kde rituální pOdmínky vyžadovaly

účast kněží.

rozkvětu

kleriků

5

kleriků,

přítomnost

k!áštera

kněží,

měla

tato instituce

9

jepti~ek

V

velikonočních

době

članů:

účast

2 jáhny a 2 podjáhny. Tíž klerici se také

nili provozování

mí-

slavností Visitatio sepul-

chri. Jedním a kanovníků byl i kanovník Beneš, známý ze
zpracování výtvarně prvořadého Pasionálu abatyše Kunhuty.
S kanovníkem Benešem souvisí zpracování notovaného svatojiřského procesionálu ~ ČR VII G 16. Podle závislostí v
notačních

vliv na

památkách se domnívám, že kanovníci měli přímý

činnost

svatojiřského

skriptoria.

Soubor svatojiřských notovaných.pramenů umoŽĎuje pře
hlédnout povahu budební

činnosti

skriptoria.

Svatojiřské

rukopiSy zahrnují tyto základní látkové a repertoárové
okruhy:

obřadní zpěvy

s denními i

nočními

oficii;

zpěvy

mešní; rýmovaná oficia; additamenta nOVějších svátků; soubory velikonočních slavností (her); sekvence; tropy na liturgické Benedicamus a cantiones 13. a 14. stol. Repertoáry poskytují

začasté

nové pohledy na vývoj

svátků

a

zpěv-
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ních

námětú

mimočesktch

Svatojiřské

u nás.

památky OQstojí

čestně

i v

kulturních souvislostech.

Některé zpěvy svatOjiřskýCh

repertoárú byly vysoce

náročné na provedení a zastoupení těchto skladeb ve více
kode~ech

žádném

by

svědčilo

případě

o jejich provozování. Proto nelze v

pro vrcholné období k1áštera

přitakat

ke

kritické poznámce ostrovského benediktina o špatnýCh hlasech a provedení skladeb u sv.

Jiří.

Kritika se objevuje

v mladšÍm rukopisu NK ČR I .F 29 z počátku 15. stol.
Nejstarší procesionály 13.-14. stol. mají virgální typ
notace. Gotickou notaci má Breviář abatyše Kunhuty, NK ČR
XII D 9 z počátku 14. stol.; ten je však jen zčásti notován • . Rbombikou ze 14. a z 15. stol. notují rukopisy NK Č R
VI G 3a a XIV G

46.

Rukop~sy

VI G lOb, XII E 15a a XIII H

30 považuji za zápisy jednoho

písaře.

které B. Rynešová podle písma

te~tu přisoudila

Oetatní rukopisy ,
stejné ruce ,

nelze z hlediska notace obhájit jako , výtvor jediného
Do

svatojiřské

souvislosti

B 17, který byl

započítáván

Naproti tomu nelze i
mého Sedleckého

určitě nepatří

ke

svatojiřské

hudebně vyloučit

antironáře

%III A

6 ke

pís a ře.

misál KNM XII
provenienci .

hypotézu o vztahu znásvatOjiřSké dílně ,

jak se nad tím již zamýšleli výtvarní i li tarámí historikové .

NotačJ:lě

většího počtu

bude

· třeba ještě

dalšíoh srovnán í na

zák1ad ě

kritérií. Typ pOdobné virgy jsem zjistil v

admontském benediktinském misálu sign. 229a z pos l edn í
čtvrtiny

13. stol., tedy v rukopisu mladším než j e . n á š

antironá ř .

Detailní
časový.

výčet svatojiřskýoh

knih se zoela vymyká

dispozioím tohoto rererátu a mohu proto jen odkáza t

na svoj i publikovanou širší práoi k tomuto tématu ( Zvei
Studien zur a l testen geistliohen Musi k in Bohmen ).
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Václav P 1 o c e k
Das Scriptorium des st. Georgsklosters
Zusammenfassung
Die ~ntstehung des Scriptoriums des altesten bOhmischen
Benediktinerinnenklosters kann man nur nach dem Charakter einer umfangreichen Bibliothek der mittelalterlichen Kodizes
feststellen.Der Autor konzentrierte seine Aufmerksamkeit au!
die Entstehungsfregen der notierten Musikhandschr~ften dieser Schreibschule. In dem St. Georgskloster (gegrundet im
Jahre 97)) existierte das Scriptorium bestimmt schon seit
dem 13. Jahrhundert. Seinen Hohepunkt erreichte es (besonders was die Verfertigung der notierten Kodi~es betrifft)
in der Zeit, als an der Spitze die gebildete Abtissin Kunigunde (1)02-1)21) stando Was die notierten Einschreibungen
anbelangt, wurde dann schon bis in das 15. Jahrh~~dert nur
der Stand, der in der Z~it der Abtissin Kunigunde erreicht
worden war, erhalten. Mochte man die Produkte der Schreibschule bewerten muss man damit rechnen~ dass die Schreiberinnen des St. Georgsklosters v~rschiedene musikalische und
lateinische Er~dition hatten. Wshrend des 13. Jahrhunderts
sind such die Einflusse der Handschritten, die in das Kloster aus Italien, Salzburg und Sachsen importiert wurden, zu
beobachten.
Der Grund der Notetion in der Schreibschule des St.
Georgsklosters bildet zuerst das System der Virgelnotation,
mit der Virgel, linksseits mit der Schnecke. Im 14. Jahrhundert dringt dann des hochstentwickelte System der rhombiscnen
Note durch, beide Systeme kommen gewisse Zeit parallel vor.
Analogie der Virgel in dem rhombischen System wurde ein Akzentrhombus mi t d~r beige!ugten Scbleppe. Diese wurde_als b'e sond~res Symbol tur die hochste Note der Gruppe gegenuber
den ubrigen niedrigeren Symbolen der umliegenden einfachen
Rhomben angewandt. Die Umwandlung der Notation in der Schreibschule ist am besten durch den Einfluss der sogenannten Xanoniker von St. Georg zu erklaren. Diese Kanonikerinstitutio;
war ein Hi1fsorgan der Kleriker; in dem Kloster wurde es tur
diejenige Autgaben bestimmt, di! die liturgi§chen Punktionen der Priester ertorderten. Wahrend der B1utezeit des Klosters wurden hier neun Xanoniker tatig, die Tatigkeit des
Scriptoriums wurde von ihnen direkt beeinflusst'. Einer von
ihnen war auch_Beneš, der bekannte Mitverfasser des Psssionalbuches der Abtissin Kunigunde. In den Handschriften von
S!. Georg werden to1gende Bereiche umgefssst: Zeremgniengesange mit den Tag: und Nachtgottesdiensten, Messgesange,
Reimofficien, Anhange der neuesten Feiertage,Sammlu;gen der
Oaterspie1e, weiter die Sequenzen, Troppen und Gesange des
1). und 14. Jahrhunderts.
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POZ~L\1rrU 1<3 SVXrOJI~Iill}ITJ SICU?I'OruU KOLE}! ROKU lJOO

Zminh.-y o sva tojiřském skriptoriu se spolu s
dem jeho bohaté h.-ulturní
literárně

storické,
vě

důkladně

je

Přístupy

nelze z nich

činnosti

historické a

předpokla

již dlouho objevují v hiuměnovědné

literatuře,

no-

studováno z hlediska muzi!<ologického.
ke studiu skriptoria mohou být

vyloučit

onen neatraktivní a

paleografický a ev. kodikologický rozbor

rozličné,

zdlo~~a~J,
rukopisů,

ale

totiž

které

z činnosti skriptoria vzešly, resp. (v prvé fázi) které se
dochovaly v jeho
kých

rukopisů,

tojiřskému
vlastně

k:Jihovně.

jen

A to je u souboru 64

Truhlářem

klášteru,l/ postup

nesmírně

podnikla ve své disertaci jen B.
rukopisů

a z

mimořádného

Sva-

obtížný. Dodnes ho
Ryne~ová,

omezením na dobu abatyše Kunhuty,2/ kdy se z
vzniklých

středově

připisovaných

a Bartošem

a to s

počtu

tehdy

významu Pasionálu

před

pokládá největší rozkvět skript.oria. Poslední vydání Pasionálu J / však názvem - snad nechtěně - Daznači~o, že šlo spíše o produkt
sv.

Jiří

přecyslovského

sl<riptoria

činného při klášteře

než vlastního skriptoria klášterního. Rozsah Kun-

hutina rukopisného souboru - pOdle B. Rynešové šlo o 24
rukopisů

v její

době

vzniklýCh - je však takový, že nemohl
důsledek

vzniknout pouze jako
i když to zde

určitou

roli

navazoval na starší klášterní
tak do jisté míry i
známých

osobního

jistě

písařských

zaměření

aba tyše,

sehrálo, ale bezpochyby

prostředí

jak

Výběrem

te:ttů,

sil, jež je opsaly do dnes

kodeJ:ů.

Jestliže se důvodně předpokládá souvislost mezi počát
ky českých biblických překladů J / a dUC~OVDí lyriky5/ se
svatojiřským prostředím

tehdy

představovalo

jehož vlastní

na sklonku lJ. stol., pak

právě

vrcholné a samostatné kulturní centrum,

potřeby

a snahy se odrazily v novátorskÝcb

)2

myšlenkový ch a li te r á rn:íc h d:ílech. Nebyly doprovázeny odpov:ídaj:ícim výtvarn;ím vyjádi'ením, co ž je
neučellecké

sarnozřejmé

u typu

a ženské mystiky l J. s tol., kte rá svatojii'ský

klášter na přelomu lJ. a 14. stol. ovládala. Nemysl:ím v.šak,
ž e by se jakékoli kulturní snahy a tíl:! spíše výsledky mohly
klášteře

v benedi kt ins kém
te~tů,

kladn:ích

obe jít bez rukopisné tvorby zá-

č inn osti

tedy

sk~ipto~ia

v technickém scy-

slu.
Pi'edkunhutovskýrni kl,Bterními rukopisy, ovšem" :?ouze
těm i , v nichž se vyskytu je malířsk á vÝ~" doba,
šede s át~' ch
řady

let zapývala D. Hejdová a poté, co prokázala u

z n ich jinou než svatojii'slcou provenienci,

zpo chybněni

do

se počá tkel:::

exis tence zvláštního skriptoria

počát~cu 14.

stol. 6/ Skriptoriem tu mysle l a

malířskou

vlastní

a

písařskou

Sar:a jsem se poh.-usila

rukopisů

jii'ských

rť1znorodost

vuje v jejich

řích,

pron il~110ut

dospěla ,

přístupu,

vat jako metodického

sldadbě

ke

klášteře

především

rl;:

problema ti ce sva to-

kaJ.endářu 7 /

a z po-

tu c h ci j ednoho dále použídovolujícího

vysvětlit

pro-

sva tojiřs!cých ro..:kop i su, jež se proje-

malířské vý zdob ě

obsahové

dospěla

školu kláštera.

pomocí rozboru jejich

z natku, ke kterým jsem
v enienční

při

právě

tak jako v kalendá8
týchž liturgických textu / a nakonec

i v písařské podobě. Že si totiž alespcň některé členlcy
kláštera, ty z vyšších

společenských

k:::-uhu,

šely ruzné typy modlitebních lcnih sebou
munity jako

součást

řádání rukopisů

svého

že jsou

věna

kterou

řeholi

občasné

ri tských
l~,

šlechtična .

z ř ejmě

přin á 

vstupu do ko-

a odchylky v obsahu a uspo-

ovlivněny právě

takový rukopis vznikal mnohdy

při

ještě

jednou

prostředím,

bez jasné

přijme.

kde

představy,

Tak lze

vysvětlit

prolínání benediktinských, dominikánských i minoprvků

v obsahu jediného rukopisu. Vzniká palc otáz-

kterou se v dohledné

době

sot'a

pOdaři vyřešit

-

toti ž

kde všude tyto rukopisy v Čechách mohly vznikat. Neidentifikovatelné klášterní dílny,

střediska

při

kostelích

či

JJ

písaři,

femes lní i soukromí

činní

pfíležitostn~

spí;e

ne!

souvisle, asi byli ke známýn dílná!'n a jedi:1cŮ1:J v tém že poUlěru,

nýo
v

jaxo poc! hladinou ukrytá

vrcholům.

klášteře

různými
te~,

Jiří,

sv.

a používání
vedle

vědomou

tohoto pozna t lm , ev.
různorodost
s~yslu,

ji ocenit v tom

rukopisů

přišlých

lclášteře

anonymní rukopisy

brz~é začlenění

úpravami nebo poznámkami

provenienční

ledovce k jeho 'lidi tel-

původem

zjistíme, že mnohé z nich prokazují

a tak i zdejší

Přijetí

část

Sledujeme-li tyto

v

ci:dch

předpol,ladu

dovolí akceptova t

svatoji řsi~~'cb ru:"opisů

že

svědčí

lůášteře.

r<.l l<opisů

o

a

pozitivr.ě

samozřejmosti

e~istence

Současně

nevylučuje,

to

vZ::Jikaly další i
příp.

jeho vlastní::li silami,

do kláš-

písařskou činnost.

tradici a

někde

i

pří::IO

že

v

jinde na za-

lcázh.-u, jež. by určila jejich obsah. Předpokladem věrohodno
větším počtu

sti prvé varianty je, aby se ve
u: ě

s vatoj:'i; s ~~Ých

sařskou

te=í

núu, u

r"l-1kopisů podaři~o
ní~

příslušnost.

obsahem

post'::ehnout jedi:lou pí.-

I:lo~no přp.dpokládat

by pak bylo

zřej

kláš-

A o to jsem se v dalšíl:l pokoušela.

Nezi 24 - rukopisy pořízenými za 19 let vlády abatyše
Kunhuty

tvoři

cesionály

breviáře,

liturgické knihy,

téměř

tříčtvrtinovou většinu

antifonáře

- 17

kode~ů.
původu,

pisech klášte r:J:l. knihovny, je ž jsou staršího

Breviář e

né než li turgické knihy nevyskytovaly. 9/
I:!i

ještě

ustupují
hy~~áři,

počtet::

žaltáři

a

slůonku

13. stol., tedy v

do pozad:l.

a objevují se

stupu vlastního kláštera.

před

svými

soustavněji

době největšího

a pro-

V rukose ji-

mezi ni-

předchůdci,

až na samém

kulturního vze-

Obecnější přechOd

k

novějšímu

typu základní liturgické kniby ženského benediktinského
'
v.
ě souv~s
. i , W/ bl'~ze
v
j eJ. vš akn e d ove d u
I~onven t u s t Ám
zreJm
postihnout. Tschto 17

rukopisů

zahrnuje dobou svého vzniku

celé století od sklonku 12. stol. do doby kolem r. 1300,
z toho I I rukopisů je soustředěno svým vznikem až kolem

r. 1300, z i3i r šího roz l:lezí druhé polovin;.- 1 3. st ol. pocházejí
dva

zřejmě čtyři ll / a z doby do poloviny 13 . stol. jen
rukO Pi sy.1 2/ Z časového rozlo žení nelze cel keo nic vykode~ů

vozovat, proto ž e u starších

p ředpokláda t

lze spíše

ztráty nebo jejich nahrazení mladšimi opisy, avšak

soustře

děni

vel~ým

svazků

II

vznih~

do s tejné doby

je

dostatečně

vzorkem, aby bylo mo ž no se pOKusit o jejich po:-ovnání co do
původu

místa

a

připadně

písař

totožnosti jedné nebo vice

s !<.ých T"..l.kou jako základu s k riptoria.
Nechci tu

pf irozeně

unavovat paleog:-afickým rozborem

a srovn á ním, ale pouze shrnout jeho
předem

vý sled !~~ .

Nemohu vi3ak

neupozornit na nutnou opatrnost ve formulováni ja-

kýchkoli

závěrů,

pokud jde o

určo vá ní písařské

individua-

lity př i kresleném píSl:lU, jež se jen výjimečně uvolňuje od
styl izované

kaligrafičnosti.

antifonářů,

jež se SV)-m modulem

To platí

pře devším

podřizuje

pro p íSmO

notaci

při

zacho-

váni estetického výrazu popsané plochy, a kde většinu svý ch
,závěrů pova ž u ji za hypotetické l3 / a v některých případech
jsem si netroufla
psaných

te~tech

ní odchyll<.y
ných

d ř íků,

učinit

lze

písa ř ů,

žádné.

l4

/

Nicméně při

souvisle

většinou postřehnout

drobné individuál-

např.

ve sklonu seš ikme-

projeVUjící se

způsobu ukončování

nebo zdobení

d říl<.Ů,

velikos-

ti z i<.ra covacího znaménka, duktu některých liter (zvláště
a, g, ~), tironské noty et, ve váze i modulu. Jistota závěrů

těchto případech

v

je

značně

vysoká, i kdy ž ani zde

nelze absolutizovat.
Na základě srovnání písma a s přihlédnutím k základnímu obsahu
jiřsl<.é

te~tů,

psaných jednotlivými

provenience možno z

oněch

písaři,

je ze svato-

I I rukopisů vylouči t ruko-

pis VI G 2, přesněji jeho prvou, starší část z konce 13.
stol. -

žaltář. 15 / Různá

doba vzniku jednotlivých

částí

dnešních kode~ů charak ·~erizuje ještě někofik dalš ích rukopisů,

přičemž doplnění

notlivostech bylo v

starší

klášteře

části novějšími

sv.

Jiří běžné

te~ty

v jed-

vždy, ale spo-

35

žaltáře

je ní staršího
polovině

druhé

ji~ečné

a

breviářovou č ástí

s celou

případě

14. stol. je v

může

teprve ve

rukop isu VI G 2 výčást

signalizovat dobu, kdy se starší
takov é~~

kláš tera teprve dostala. K

běžně

postupu

do

docháze-

lo prá vě na přelomu 13. a 1 4. stol., kdy starší a již nedostačující

žaltáře

a ev.

sn ý stav tehdy vzniklou

hyrunáře

v téže

době

dokládá ustálení

l i tur~ie,

ni nejen

časov)-m zařazením

ale i

částí.

p ř echodu

_ Za závažný doklad soustavnosti a
rukopisů

kode~y,

ve

svatojiřs k ém klášteře

jež byly na

pojením v jednom
b)'1:lnů

stavení

ne úplnému

přelomu

a ar.t if on v

breviáři

vyvinutějšímu

k

pozna t k e m.
cílevědom osti

průběh u

někter:;- ch

oficií a se-

roku o rozsa h u 55 f. k

02 9 0 f. ze 12. stOl.,l6/ v dalším celé
žaltáři

rý vznikl a ž ve třetí čtvrtině lJ. stol.
písaři,

revize

dokončeny při

13. a 14. stol.

o rozsahu 114 f. k

v nicb reVidovali a
dva

stup-

této doby považuji dva

případě kalendáře,

breviářové části

rukopisů,

literní a knižní kultury a se s vým

důležitým dílčím

je

Postup s ám, spo-

Výlučně breviářových

lu se vznikem nových, již

souča

byly ko.p1etovány na

bre viářovou

přizpůsobovali_

pro

1~ ,
, j

o 175 f., kteStarší te~ty

současné potřeby

jejichž ruka si je velmi blízká a rozdíly vy-

stupují jasněji až při poněkud uvolněnějším způsobu psa1B
ní. / Druhý z nich, písa ř B, z kaligrafie vybočoval jen
nepatrně

a i

tehdy si jebo písmo zachovalo

S rukou obou

těchto písařů

v dalších rukopisech téže i

lehčí,
tu

napsal

přerušen

ciec, které tu opsal
písař

mladší doby.

XII G lla,19/ jeho

ještě

Písař

A,

te~t

je

jen vloženou složkou s úplným ludmilským ofi-

hlými lekcemi a
liu se

váhu než

je možno se setkat

poněkud

většinu breviáře

větší

(A).

vesměs poněkud lehčí písmo prvé

písař

B. Opis hotového

předevší= sr~tečnost,

B snažil

přizpůsobit

te~tu

s rozsá-

že na prvém svém fo-

modul svého písma nepa-

trným protažením do výšky písmu na předcházející verzálni
stránce, by mohlo

svědčit

o jeho nižším postavení ve vzta-

36

pisa~i

bu k

A.
písařů

Táž dvojice
áře

napsala rovn;; ž celý rukopis brevi-

XIV F 1'2.
Hi:::o psaní celých rUkopisů nebo jejich souvisl:;'ch čás

tí se lze s touto

písařskou

d,'ojicí set:ot i v mladších do-

pl:lcíCh někte::-ýcb rukopisů. Jde o antifonář XII E 1 5b, ld esro.~ání

::-ý je ve
livě.

s jinými notovanými

Oba sledovaní

písaři neu:ěli při

podíl a psali tu spíše, i když ne
ty.

kode~y

méně

psán

pe~

jeho vzni!ru hlavní

výlučně,

te~

nenotované

Písař

A je tu autorer:: slož!..:y s textelIi oficia sv. ":arty,
20
jež mohla vzniknout až po r. 1329. / Jeho písmo je tu bez
občasnÝ3 ne~jrovnáníw

ozdob a

a

ještě dvě,

následují v ru!copise

postřehnout

,tu bylo možno

náznake~ roztřesenosti

Člověi~.21/

se stopy písma již zestárlého

písař

jež psal

obdobnou

ne-

Za touto složkcu
B, aniž by
22
pisr.:a.
/

věkovou změnu

Analogický ráz doplňování aktuální:::i te~ty má ' podil
obou

písařů

podobě

na dnešní

XII E 15c. 23 /

notovaného

hymnáře

Y..ateřiny
odděleně za-

OficlUI:l sv. l·!arty, ale i Ludcily,

ž'azené oficium sv. Václava. 25/

písař

stejně jako
Písař A tu naopak

předposlední

ti rukopisu s oficiem Bo-

a Prokopa sem napsal
složk"..t

3,2i./

původní čás

napsal

Těla 26 /

a doplnil i s notací ludmilské hymny L~~ ve::-a
27
a A sompno. / Ohmatání prvých a posledních folií jednotližího

vých složek prokazuje jejich samostatné používání a nevy-

lučuje

tak ani jejich

rozličné stáří. 2B /

Na přechodU mezi doplňováním kodexu novými te~ty a
pouze korigováním
písaře

textů

napsaných jinými

písaři

je

účast

A v rukopise breviáře XIII E l4f, kde jde opět o

doplnění

oficia sv. Harty,2 9/ ale mimo to o

rozličné

drobné

marginální doplňky, přípisy, rubriky nebo opravy učiněné
tímto

písařem,

stejně

jako A

připisoval

ještě do rukopisu Ordo servicii dei XIII

tento rukopis vznikl až koncem
působil

A v kláš teře sv.

marginální

E l4d.

čtyřicátých

Jiří značně

opra'~J

Jelikož

let 14. stOl.,JO/

dlouho, zhruba pill

Ji

století, ~řičecž tu lze sledovat jeho činnost od souvisle
psaného rukopisu (XIV F 12, XII G lla) přes zásadní kompletaci starších kode~ů (XII F 5) k redaktorskému doplňo
vání jednotlivými te~ty (XII E 15b, e, XIII E l4r) a nakoneo ke korigování (XIII E 14d, r).3 1 /
Oba rukopisy, jež napsal z
zřejmě

počát~~

na

jeho

činnosti,

větší části

a které stOjí

pooházejí ze sklonku lJ.

stol.,J2/ XII G 11a je podle obsahu bezpoohyby

PŮVOdu,JJ/

ského

u XIV F 12

předpokládám

svatojiř
pří

jeh9 vznik,

padně

vznik jeho částí, jako věna šleohtičny při vstupu
do kláštera. 34/ Touto šleohtičnou byla v daném případě
Žofie z blíže neznámého rodu, která se - opět blíže neznáro~~ - stala ve svatojiřském klášteře abatyší 35 / a na

mého

svou hodnost rezignovala až r. lJ02 po vstupu Kunhuty

Pře

myslovny , do kláštera a v její prospěoh. Žofie tedy vládla
v

klášteře

v

době,

kdy jeho kulturní význam

pal. Mám tu na mysli všechny souvislosti
kladů

pr~dce

stou-

staročeských pře

a tvorby básnických skladeb na liturgickém

podkladě.

Žorie sama byla etnicky českého původu a měla proto
jisté " předpoklady,

ších modlitebních
mněnku,

pochopení a vztah k

te%tů práv~

do

překladům nejběžněj

češtiny.Jb/

Lákavou do-

že ve všech dobových souvislosteoh mohla být i

je-

jich iniciátorkou, nelze ovšem nikdy ověřit. ' Etnioky čes
kého původu byl i písař jejího věnného rukopisu, resp. jeho

čás~i,

poté,

písař

A, kterého v

klášteře zaměstnala zřejmě

se zde stala abatyší, a poskytla mu tu vedoucí postaveni. J7 / Sloveso "zaměstnala" je tu ovšem jen částečné
00

na místě, ve smyslu příležitosti k písařské práci, protože A se stal nejspíše
Při

některým svatojiřským

kanovníkem.

biografických údajích o jednotlivýoh kanovnicioh

zmi~uje Fragmentum praebendarum písařSké zásluhy, resp.
napsáni
novník

některého

rukopiSU ve dvou

Vavřinec Kočka,

případech.

Prvým je ka-

prvý .držitel podjáhenské prebendy

v Bořanovicích, který tu byl vyst~ídán někdy v pokročilej-

šich třicátých 1etech, a kterému Fragmentum přičítá poří
zení

epišto1áře,~8/

označený

druhým kanovník Beneš,

tu ja-

ko autor graduá1u. 39 /
Písař

A ovšem

nem~že

Vavřincem Kočkou,

být totOŽDÝ s

nebot působil déle, ještě na sklonku čtyřicátých 1et, kdy
už

Vavřinec

nežil, ale údaj Fragmenta dokazuje, že kanovrukopisů

níci se psaním
by1 i .jeden z
jiřského

úče1ů

skriptoria

svý~ mimořádn ý m

ní

písaře

před příchodem

osobním

další,41/ je

jiřských kanovníků.

pro k1ášter zabývali a že to asi
40
/ Pisaře svato-

vzniku jejich sboru.
příjmům

třeba

h1edat

zaměstnávat

právě

i zvlášt-

řadách

v

svato-

Proto také teprve po vzniku tohoto

sboru, tj. po r. 1294,42/
bezpečně

Kunhuty, která díky

moh1a

vznik1ých ve

počet rukopisů

se pozvo1na množí

svatojiřském prostředí,

doby spadá i revize neúplných starších

kodexů,

a do téže
resp.

pře

orientování na novější typ breviářové knihy.
Je však třeba se ještě vrátit k druhému z písařů, který v době abatyše Žofie tuto revizi prováděl, k písaři B.
Psa1

breviářovou část

rukopisu VI F 12c a spolu s A se po-

dí1el na doplĎování rukopiSŮ XII

E

15b, c ještě koncem tři

cátých let, nesetka1a jsem se však s jeho korigováním textů

psaných jinými písaři. Jeho pravide1ná, úhledná minus-

kula zůsta1a vždy omezena na opisování předlohy. Neprováděla
řů

jsem srovnání jeho autografu s rukama jedenácti písa-

doby Kunhutiny a není proto

ještě

k01em r. 1330 - že je s

vy1oučeno

některým

-

jelikož opisoval

z nich totožný.43/

Ve staršíoh rukopisech se neuplatni1.
Jeho podíl na doplnění rukopisu XII E 15c zahmova1
oficia dvou

českých světců,

Prokopa a Ludmily, ale ne1ze

z tohoto faktu nic vyvozovat, nebot tu šlo právě jen o doplnění

v rukopise ohybějícíOh částí. Jeho ortografie je

bohemismů

prosta.

S rukou

písaře

B jsem se však setka1a

ještě

jednou,

a to v rukopise XII F 9, známé knize Domioe11e Mane.
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D. Hejdová klade rukopis do přelomu 13. a 14. stol. 44/ Je
omy~,

to však

rukopis sám pocházi až z padesátých let 14.

Z~ts"chel<:, 45/

;tol., jak prokázal už
historiků,

a datováni

uměleckých

které vychází z rozboru jediné iluminace rukopi-

su se scénou

Obětováni

tuto jedinou

stránk~.

chrámě,

v

se vztahuje

právě

jen na

Je vevázána mezi f. 80-81 plynule

pokračujicího te~tu.46/

Ta je tedy z

přelomu

13. a 14. stol.

Na versu tohoto folia je ne zcela bezchybnÝ zápis sed-

pisně

mi slok tzv. Kunhutiny
hož pismo je

němu

jednoznačně

starši a

Vitaj, králi všemohúci,47/ je-

odlišné od pisma rukopisu, proti

zřejmě současné

s iluminaci recta rOlia,48/

tedy z přelomu 13. a 14. stol. Znamená to, že tu jde o starši zápis

Pisně,

resp. jeji

části

než v

Kunhutině breviáři

VII G l7d t který je z druhého desetileti 14. stol. Nemohu
to posoudit z filologického hlediska, ale paleograficky je
nepochybně

zlomek v rukopise XII F 9

starši než písmo zá-

breviáře. 49/ Navic se domnivám, že jeho aupisař B. SO/ Ztotožněni pisaře latinských te~tů

pisu Kunhutina
torem je
a

te~tu česky

obtižnějši,

psaného je vždy

pro grarickou shodu všech liter
Jestliže zápiS

Pisně

je z

přesto

se k

němu

přikláním. 51/
přelomu

13. a 14. stol.,

odpovídalo českému charakteru abatyše Žofie i

jejiho hlav-

ního a ftos o bniho" pisaře A, že Píseň byla umistěna v ilumimořádném

minovaném, tedy

právě

jen jediný list. 52 /

rukopise, z

něhož

se zachoval

Psal-li v tomto zaniklém rukopi-

se Píseň písař B, pak kode~ - snad složka nedokončeného
přímo

svazku - vznikl

ve

svatojiřském prostředi,

napsán a iluminován. Sám vznik
se

předpokládá

Pisně

byl zde

jako básnické skladby

na konci 13. "stol. 53 / a jeji zápiS, jenž je

dnes vevázán do

kode~u

XXI F 9, je tak jen

nepatrně

vzdálen

od doby jejího sepsáni .
V tutéž dobu konce 13. stol. a vlády abatyše Žofie
byl ve

svatojiřském klášteř~

překlad žaltáře

také vepsán

meziřádkový český

do dnes muzejDiho rukopisu XIV D 13. 54 /
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U

překladu

předpokládá,

se

zbož~ých šlechtičen,

že byl

pořízen

klášteře

jež v

sv.

pro

potřeby

Jiří ~ily,

jako

původu

místo jeho

se uvádí pražský dominikánský konvent
u sv. Klimenta, příp. pražská kapitulní škola. 55 / Obě vaopodstatnění.

rianty mají své

Dominikánský vliv v

době

Václava II. a v okolí jeho

dvora byl tak silný, že pronikl i do
ra a projevil se tu

právě

v rukopisech Žofie 1. 56/

působením

ovšem souvisí s

svatojiřského

nikánů

se však
ve

vedení, a
pak

právě

značně

dokazuje

překladu

pří~ým působením

domi-

konventu ve smyslu jeho duchovního
pr~~znost

tato argumentace

podkopává. Tuto funkci zde totiž

podřízený

sbor

nejčastěji

svatojiřském

Obecně

a úrovní Domaslavovy školy i s ·

významem porýnské dominikánské mystiky. Vznik
žaltáře

klášte-

hypotézy naoměl

kanovnický

bezprostředním důvodem

abatyši, to bylo

je-

ho vzniku. Duchovní vedeni kláštora i če13di Z~ištovali
nikoli dominikáni, ale kanovníci, a to nejen ve smyslu
pravidelných

:;,-

asi i

péči

překlad

o

zpovědi
růst

žalmů

přisluhování

sester a

svátostmi, ale

duchovni úrovne konventu - a k tomu byl

nástrojem. V

době

kdy

překlad

vznikl, byl

jeden ze svatojiřských kanoVniků jménem Matěj mistrem pražské

kapit~~i

škOly.57/ Škola byla tehdy

středoevropsky

proslulá a výuka na ní měla takovou kvalitu, že Václav II.
chtěl její sily použít za základ univerzity.5 8 / Potřeby
svatojiřského

kláštera tak

i sem zasahujícím, avšak

reálně

původně

vedou - i

při

nesporném

obecném vlivu praŽSkého

dominikánského studia a jeho významu - spíše ke kapitulni
škole jako

učenému středisku

s

dostatečnou

kvalifikaci a

personálně přímo spojenému se svatojiřSkým klá~terem.
Tyto souvislosti

přirozeně přesahují

otázku

svatojiř

ského skriptoria ve smyslu pravidelnáho písařSkého centra,
ale

přímo

souvisejí s otázkou zdejšího skriptoria jako

centra kulturního. Pro ně je klíčovou osobností abatyše
Žofie; pod jejím vedením a jistě i za jejího souhlasu
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klášteře

a podpory došlo v

Hám tu na mysli vedle
případě

dém

k

nejdůležitější~

překladu žalmů

zapsání tzv. Kunhutiny
včetně

rých ofici!,

nejstaršího

koruně,

oficia o Trnové

nebo

událostem.

a snad vzniku, v kaž-

písně

sepsán!

i

původem bezpečně

někte

českého

rozšíření velikonočních

slav-

ností. Plné postižení interního intelektuálního klimatu
svatojiřského

skriptoria této doby je však

lem pro znalce

dějin

především

úko-

liturgie.

Výsledky nedlouhé Žofiiny vlády byly v prvé řadě intelaktuá~í

a

newěly

dosud rozsáhlou hmatatelnou podobu,

kterou jim mnohdy daly až rukopisy Kunhutiny, byly však
zásadní.

Přesto

i k hmatatelné rukopisné tradici položila

Žofiina doba ve sv. Jiří trvalý základ revizí a doplněním
starších a - vznikem
sů,

obsahově již zmodernizovaných rukopi-

v 'á zaných ovšem na bezprostřední, denní potřeby klášte-

ra. Kunhuta v tom na její
svým

prostředkům

ji

činnost plně

navázala a

značně rozšířila. Svatojiřské

rium však Již na sklonku 13. stol.

nepochybně

dí~J

skripto-

ezistovalo

jako písařská dílna, byt dosud jen hypoteticky s iluminátorskou paralelou. Jeho
novnického sboru

činnost

při klášteře,

je spojena s
odkud se

e~istencí

zřejmě

ka-

rekrutovaly

hlavní síly skriptoria. Centrální význam v něm za ŽoCiiny
doby

měli písař

A a B, vedle nich tu Však

působili ještě

další (a to nejen příležitostní), avšak méně zaměstnaní
písaři,

které jsem již nemohla sledovat.

Poznámky

1/

J. Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in O. R. Bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur. I-II. Pragae 1905-1906,
podle reJstříku; F. H. Bartoš, Soupis rukopisd Národního musea v Praze. I-II. Praha 1926-1927.

2/

Publikován jen výtah, -Beneš, kanovník sva tojiřský a
"Pasionál abatyše Kunhuty". ČAŠ 3. 1926, s. 3-36.
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J/

B. Urbánková - K. Stejskal, Pasionál P:'emyslovny
Praha 1975.

K~huty.

4/

V. Kyas, První český překlad bible. Rozpravy ČSAV
~l/l, 1971; týž, Česká předloha staropolského žaltáre. Rozpravy ČSAV 72/1, 1962.

5/

J. Vilikovský, Latinská duchovní lyrika v Čechách.
L~: Písemnictví českého středověku. Praha 1948, s.
48n.

6/

D. Hejdová, K původu románských rukopiSů z kláštera
sv. Jiří na Pražském hradě. Umění 9, 1961, s. 221-235.

7/

Z. Hledíková, Kalendáře rukopisů klá3tera sv. Jiři ve
Z pomocných věd historických VIII, AUC
phi1. et hist. 2, 1988 (vyšlO 1989), s. 35-78.

středověk~.

8/

I laik post:'ebne časté odchylky ve výběru a v pořadí
te~tů v hymnářich a breviářích, které mezi svatojiř
skými rukopisy převažuj!. Odkrytí jejich smyslu a celé zhodnoceni však může provést jen specialista na
d1!jiny liturgie.

9/'

Jde o 17 rukopiSŮ Národní knihovny ča: I H 7, VI E 4c,
VI E 13, VI · F 12c, VI G 2, VI G Jb, VI G 15, VII G 7,
~~I E l5b, XII E 15c, XII F 5, XII G 8, Cll G lla,
XII G 20b, XIII E 14b, XIV C 20, XIV F 12. Z rukopiSŮ,
které J. Truhlář rámcově řadi do 14. stol., ev. i do
počátku 14. stol., je nutno vyloučit řadu mladších
rukopisů, tak VI B 10 Je až z první poloviny 15. stol.,
dále VI G Ja je z přelomu 14. a 15. stol., XII E 1 je
z konce 14. stol., XII F 9 pochází asi z poloviny 14.
stol. (k němu srv • .i dále), XIII E 14d V'Znik1 13471365, XIII C 5 je z počátku osmdesátých let 14. stol.

10/

V souhrnu heslo Breviář, in: Český slovník bohovědný.
II. Praha 1916, s. 483-491 a tam uvedená literatura;
B. Malina, Dějiny římského breviáře. I. Praha 19J9 ..
s. 70-82.

11/

VII G 7: rukopis má jedinou iniciálu, podle které D.
Hejdová (K původu, s. 228) datuje do třetí čtvrtiny
13. stol., čemž odpovídá i písmo rukopisu. V kodezu
jsou však četné přípisy a. dodatky, které jsou psány
(včetně tří pOSledních složek od f. 180) až mladším
písmem po polovině 14. stol. a jež zahrnují te~ty k
svátkům ve svatojiřském klášteře zcela běžným (Jedenáct tisíc psnnen, Tělo Kristovo, Maří Magdalena,
Prokop, Trr.ová Koruna), dále hymny ke sv. VáClavu,
Ludmile, celé oficium sv. Jiří, Ludmily. Byl-li ruko-
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tezty po polovině 14. stol.
to jeho vzni~ v k1ášteře. - I H 7:
rukopis pochází podle D. Hejdová (K původu, s, 226-228) z let po 129J-129a; J, Krása (Nástěnná a kniŽDí
malba 13, století v českých zemích. In: Umění doby
posledn1ch Přemyslovcú. Roztoky u Prahy 1982, s. 47-48) jej považuje, nepochybně oprávněně, paleograficky i výtvarně za starší. Dominikánský od ěv donátorky
lze snad vysvětlit situací vzniku rukopisu Jako věna
a je nutno vzít v úvahu e~istenci ženských dominikánských konvsntú v Hradci Králové (Od r. 1277) a , na Moravě v Olomouci' (od r. 12S7) a Brně (už od r. 1240).
- VI G lS: rukopis k1ade D. Hejdová (K původu, s.
2~9-2Jl) vznikem do čtyrté čtvrtiny 13. stol. do laického prostredí, z obsahu a notace předpok1ádá (na zák1adě Plockovy informace) jiřský původ. V. Plocek
(Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in
Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae socialisticae in Bibliotheca Universita tis Pragensis servantur. Pragae 1973. I, č. 60) řadí rukopis ke svatojiř
ským. - XIV C ~O: rukopis je blízký předcházejícímu.
- Cizl. provenience jsou rukopisy XII G 8, XII G 20 a
XIII E 14b, jejichž příchod ke sv. Jiří je poměrně
pozdní. U dalších ~~opisú (VI F 12e, XII F S) jde
vždy o části doplňované v mladším období, s=v. dále
v te::ttu.
pis v

k1ášteře

doplňován,

potřebny~i

rflučuje

12/

VI E 13, VI E 4c.

13/

U antironáře XIV C 20 a VI G lS, které vykazují velmi
blízký ráz píswa, jehož ztotožněni, přes určitou pravděpodobnost, s~ netroufám učinit.

14/

U antironáře a procesionálu VI G 3b.

15/

Do f. 133. Další breviářové části kode::tu od r. 134
jsou psány už jediným písařem až z pOSledního desetiletí 14. stol., jak jednoznačně prokazuje souvislé
zařazení h)~u De visitatione s. Marie na f. 174.
Žaltářová část rukopisu je psána poměrně oblým a těž
kým písmem, stL~ovaným slabými tahy v '4s o úhlu o výšce
cca 0,5 cm, jehož obdoba v jinýCh rukopisech naprosto
nepřichází. , Ojedinělý je i zpúsob plošné výzdoby začá
tečních liter řídkou barvou. V te~tu žaltáře je ovšem
těžko se opřít o nějaký údaj umožňUjící stanovit provenienci.

16/

XII F 5.

17/

VI F '12c.

181

V rukopise VI F l2c jsou k jejich části pr~pojeny
i některé dodatky další r~kou, zvl. od f. 263 (litanie) •

191

Do f. 193 a znovu od f. 198 do konce kode~uj ve vložené složce f. 194-197 jsou tři listy vyříznuty.

201

F. 134-144.

211

Rovněž řádkování stránek s oficiem sv. Marty je hustší, 24 proti obvyklým 20 při pouze te~tové stránce,
takže je zřejmé, že jde o část napsanou s určitým
časovým odstupem.

221

Nelze zcela vyloučit, že i hlavní notovaná část antifonáře, do f. 144, je psána pečlivější verzí písma A,
jistotu tu ale sotva lze získat.

231

Základ rukopisu napsalo několik dalších písařů,
z nichž je výrazný podil ~elmi lehkého autografu
(do f. 114 a znovu f. 135-166).

241

F. 115-134, která tvoři složku, podle ohmatání
asi samostatnou.

p~od

ně

251

Složka f. 210-225, opět původně samostatnáj podle
zvlášt výrazného ohmatáni folia 225v zde rukopis pů
vodně asi končil. Složka od r. 22~ obsahujicí hymny,
má rovněž rozdílné linkováni proti předcházejícím
částem rukopisu.

261

F. 193-209'1. Svátek se u nás více šiřil- po vienskéni
koncilu r. l3ll~ který : jej obecně zavedl; ustanovil jej
však už Urban IV. r. 1264 a zvláště v řeholním prostředí se vlivem dominikánů šiřil již od této doby.
Význam a vliv dominikánů u nás na konci 13. stol. nevylučuje tuto dobu opisu ofioia, pro riiž mluví i oba
hymny zapsané týmž pisařem.

271

F. 232.

281

Složka s oficiem sv. Marty Je zřejmě mladší než vět
šina rukopisu. Jelikož doplnované složky zachycují
nejen dobově aktuální, ale i české světce, vede to
k otázce po původu hlavni části rukopisu, ev. jeho
předlohy.

291

Od f •. 580j následující doplňky oficia sv. Hedviky!
Zikmunda (je vepsáno na volné strany od f. 42v-46),
svátku Navštiveni a rozličné benedikce a modlitby
jsou až Z konce 14. stol.

45

JO/

Pod1e záznamu o -úmrtí kanovníka Hostis1ava, děkana
v Sadské (+ 14. 12. 1J47), psaného jako součást zák1ad!lího te.xtu.

J1/

Písa= A nepůsobi1 jako jediný korektor. V řadě rJkopisú (XII E 15bt VI G 16b, XIV F 12) se 1ze setkat s
opravami a dopl.nky psanými neúh1edným a nepravide1ným,
širokým a nízkým písmec s občasným skl.onem do1eva,
jehož autor působi1 hlavně ve druhém a třetím deseti1etí. De1ší přípis, dokonce i s notací, je od něho v
kode~u XII E 15b na f. 1JJv. Není vy1oučeno, že se za
tímto písmem skrývá ruka některé jeptišky spíše než
za poznámkami a kresbami antifonáře VI G 15.

J2/

XII G 11a

řadí J. Truh1ář (Catalogus) rámcově do 14.
stol., V. Cha10upecký (Verše i antiľony o sv. Ludmile.
Svatováclavský sborník. II, 2. Praha 19J9, s. 557) do
konce 1J. stol. Ke kode.xu XIV F 12 Z. Hl.edíková, Ka1endáře.

JJI

Pod1e p1ynu1ého zařazení ofiei! sv. Jiří (f. 164v-l72), Ludmily (f. 194-, psané tu pisařem A), zdůraz
něni 1udmi1ských hymnú (f. 127), dOKonce jediná notace v ce1ém ruk.opise z _achycuje závěrečné amen hymnu
A sompno.

J4/

Mísením rozličných prvkú a rozkolísáním ka1endářové
sestavy; podrobněji Z. H1ediková, Kalendáře.

35/

R. 1281 je naposledy zmiňována abatyše Jitka (Fragmentum praebendarum ••• s. Georgii, vyd. G. Dobner. MHB VI,
Pragae 1785, s. J45). Fragmentum zařazuje Žofii I.
trozdíl.nou od abatyše Žofie z Pětichvos~) jako druhou
abatyši kláštera od vzni~J kanovniekého sboru (Dobner,
Fragmenta, s. 343).

36/

Své jméno měla po otcové sestře, otee sám měl. módní
jméno osmdesátých let 13. stol., ZáViš, al.e jinak se
v příbuzenstvu vyskytoval.a jen česká jména, sourozenci
Miloslav, Jaroš, Přísnobor, matka Zdislava, synovec
Ctibor, jiná teta Ludmil.a. Ůdaje pocházejí z nekro1ogických záznamú v kalendáři. rukopisu XIV F 12.

371

~oudě podle ortografie jmen českého původu, kde v genitivu maskulin často užívá 4' Táž litera se mu občas
vloudí i do slov oizicb (iuby1ans, XII E 15b, f. 7Uv,
ev. Py1atus, tamtéž, f. 134 ap.).

J~ I

G. Dobner, Fragmentum, s. J51.

39/

Tamtéž, s. 347. Rukopisú napsaných Benešem je ovšem

46

vi~e,
fODá~

podle B, ~Jnošové procesionál VII G 16 a antiXIV G 4b, dála slavný Pasionál; stejně tak napsal asi vice rukopiSů i Vavfinec Kočka,

40/

Oba kanovni~J - pisařo, staršiho Vavřince a mladšiho
Beneše, snad Fragmen~um zmiňovalo právě jako vodouci
os o bnosti skriptoria za dvou abatyši, jež se pořizo
vání rukopisů do doby V2ni~~ Fragmenta věnovaly, Pak
by ovšem Vavřinec měl být totožný s písařem A, což je
ovšem paleograficky pochybené,

41/

V~clav II, daroval Kunhutě jako Přemyslovně městečko
Jevíčko na Moravě, které Jan Lucemburský vyměnil za
důchod 600 hřiven pojištěných na třech vesnicích Bernarda z Cimburka, srv, RBM III, Č. 736, s, 299-301,

42/

G, Dobner (Fragmentum, s. 343) vymezuje počátky kanov nického sboru dobou vlády papeže Celestina, krále Václava II. a pražského biskupa Tobiáše z Bechyně. Jelikož Celestin V. byl zvolen v červenci 1294 a ještě
v prosinci téhož ro~~ se úřadu vzdal, je tím poměrně
přesně určena i doba vzniku sboru. Ani oba další údaje tomu neodporují.

43/

Není však totožný s nejzaměstnanějším písařem Kunhutina skriptoria ani s Benešem, Táž možnost platí, byt
vzhledem k redaktorskému typu jeho práce s menší
pravděpodobností, i pro písaře A. Ústřední místo, které měl A za Žofie I., zaujal za Kunhuty zřejmě Beneš,

44/

s. 224, stejně tak už
~4tějček, Dějepis výtvarného
umění v Čechách, Praha 1931, s. 81.

45/

V komentáři k ukázce z rukopisu (f. 43), reprodukované u A. Chrousta, Monumenta palaeografica. Denkmaler
der Schreibkunst des Mittelalters, ř. III, seš. 14,
Leipzig 1934, tab. 10.

46/

Podrobněji Zatschek (citace viz předchozí pozn,).

47/

V rukopise nebylo doplněno počáteční V, vynechané pro
iniciálu, ortografie je tu skutečně králZ, nikol i
králu jako v Kunhutině breviáři, K opisu A. Škarka
(NeJštarší česká duchovní lyrika. Praha 1949, s, 51-52), který jej řadí (podle celku rukopisu?) do poloviny 14, stol. a za nejstarší zápis Písně považuje
onen v Kunhutině breviáři ~I G 17d.

48/

Svědčí pro to i nedokončení Písně, která v původním
rukopise, z něhož byl použit list s iluminací právě
pro tuto iluminaci, plynule pokračovala na další stra-

A.

47

ni, ovšem dnes

~91

neznám~.

Reprodukce zápisu Písn~ z rkp. VII G l7d u A. Škarky
(Nejstarší aeská duohovní lyrika); viz t~ž P; Spunar,
Kultura česk~ho středov~ku. Praha 1987, s. 126.
Jelikož písař zápiSU Písn~ v Kunbutin~ breviáři je
písařem jedenáoti jejích rukopisů (B. RyDeiová, Kanovník Beneš, s. JO, pozn. 2) a nepochybn~ odliiný, nelze
písaře B (a rovněž A) ztotožnit. nejzaměstnanějiím
Kunhutiným písařem.

511

· 52/

Jedinou odchylkou je prodloužená horní aást dvoubříš
kov'ho a, která přesahuje borní linku, u písaře zlomku Písnl', jaká se.u písaře B vyskytuje je,n zřídka
(např. ~ F 12, t. 111, 224v). Z te~tu zlomku je znát, ,
že písa,ř tu nepsal plynule, že pro jazykovou neobvyklost te~tu nahližel stále do předlohy a seskupování
liter mu ainilo svou nezvyklostí potíže.
List zjiD~o rukopisu druh~ poloviny 13. stol. byl
použit při vazbě svatojiřsk~ho antitonáře .XII E l5b
na předním i zadním přídeští, jehož vazba pOChází asi
z třioátýoh let 14. stol. (srv. výše v te~tu).

A. Škarka, Nejstarií česká duchovní lyrika, s. 48.
Rukopis sám v kláiteře sv. Jiří nevznikl, poohází
pravděpodobně z kláštera v Teplioích. do ' svatojiřsk~
ho kláštera se dostal mezi pOlovinou padesátýoh let
13. stol. a r. 1281 (blile Z •. Hledíková. Kalendáře,).
a po tomto datu sem byly česk' glosy připsány.
55/

J. Vintr. Die Alteste tsoheohische PsalterĎbersetzung.
Kritische Edition. asterreiohisohe Akademie der Yissensohaften, Pbil.-hist. Kl., ' Sitzunssber~ohte 474. Vien
1986, s. 45.-47.
Pfedevším viak v jejim

věnn~

rukopis. XIV F 12.

G. Dobner, Fragmentum, s. 348. Matejova kněžská pre-

benda ve Statovioíoh byla
Žofie 1:.

58/ J.

nově

obsazena

právě

za

Šusta. Soumrak Pfemyslovoů a jejioh dědictví,
1935, s. 500.

Pra~

48

Seznam použitých

rukopisů

Národní knihovna ČR, Univerzitní knihovna, rkp.
I H 7, VI E 4c, VI E 13, VI F 12c, VI G 2, VI G 3b,
VI G 15, VI G 16b, VII G 7, Vll G 17d, XlI E 15b,
XII É 15c, XII E 15e, XII F 5. XII F 9, XII G 8,
XII G 11a, XII G 20b, XIII E 14b, XIII E 14d,
XIII E 14r, XIV C 20, XlV F 12.
Knihovna Národního muzea v Praze, rkp. XIV D 13.
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Zdeňka

H 1 e dík o v á

Eine Bemerkung zum Scriptorium
das Jahr 1300

de ~

st. Georgsklosters um

Zusammenfassung
_
Siebzehn Handschriften des st. Georgsklosters, die
uberliefert werden, stammen aus der Zeit vor dem Antreten
der Abtissin Kunigunde (1302), elf davon stammen sogar aus
der Zeit um_das Jahr 1300. Insgesamt h~~delt es sien um liturgische ~cher, meistens Breviere, die in der liturgischen
Praxis den alteren Typ der Psalt~r und Hymnenbucher ersetzten. In der Abhendlung wurge palaographiache Analyse dieser
elf Hendschriften durchgefuhrt. Die Analyse sollte die Frage
nech der Existenz einer eigenen Klosterschreibschule beentworten. Aut Grund dieser Analyse wurde die Handschrift VI G 2
ausgeschieden. Die Hendschrift kam in das Kloster erst in
der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts, sie ist also nicht
hiesiger Provenienz. Was die úbrigen Kodizes betrifft, geleng es zwei Schreiberhande bestimmen, welche an der Ausfertigung der ganzen vier Handschriften oder ihrer wesentlichen Teile, en den jUngeren Erganzungen der zwei anderen Kodizes durch aktuelle Texte und an der Verbesse~ noch zwei
weiterer teilgenommen haben. Die Anfange d~r Tatigkeit beider
Schreiber sind mit der Regierungszeit der Abtissin Sophie I.,
die tschechischer Abstammung war, verbunden. Zweiter Schreiber hat auch das Lied "Vítaj, králi všemohúcí" eingeschrieben, in diesém Palle sind davon nur sieben Strophen mit einer ganzseitiger Illumination aus der Wende des 13. und 14.
Jahrhunderts erhalten geblieben. Das Bruchstúck einziger
erweisbarer illuminierter Handschri!t dieser Zeit wird gerade durch dieses Folio reprasentiert, die Zeit des Einschreibens des Lieds und der Entstehung der Komposition sind von
einander nicht zu viel enttemt. 1m Einkland mit der Hendschrittenanschatfung sind die sltesten tschechischen Ubersetzungen der Psal~en ung auch weitere literarische Werke
dieser Zeit, die fur Bedurfnisse des St. Georgsklosters entstanden. Diese Werke bekrsftigen nur, dass hier ein lebendiges intellektuelles Zentrum war. Es ist viel gunstiger die
Entstehung der Psalmenúbersetzung nicht mit den Dominikanem,
sondem mit der Prager Kapitelschule zu verbinden; ihr Meister
war in den 90er Jahren einer der Kanoniker von st. Georg. Die
Ubersetzung und weitere Werke entsprachen durch ihren Zweck
der geistlichen Funktion des Domherrenkollegiums bei dem Klostero Auch die Nachprútung der Klosterhandschriften und der
Ubergang zu dem Brevier-~yp, weiter Entstehung neuer Kodizes
un~ die SChriftanalyse, nach deren die Exi~tenz des Scriptoriurua erwiesen wurde, kongruieren zeitgemass mit der Entstehung des Kollegiums (1294). Aro Ende des 13. Jahrhunderts
exlstierte ohne Zweifel die Schreibschule des st. Georgsklosters und ihre Hauptkrafte rekrutierten sich von hiesigem
Kanonikerkollegium.
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Jiří

P r a žák

K EXISTENCI STRAHOVSKÉHO SKRIPTORIA

Úkolem příspěvku je podat zprávu o výzkucu historického jádra strahovské knihoVny a s tím spojen~ ~tázce strahovského skriptoria. Dosavadní poznatky jsou takové povahy,
že zpráva může seznámit spíše s průběhem studia než podat
bezpečné závěry,

jaké bychom podle násvu očekávali. ~e

snad ani v tomto vymezení se

příspěvek

nevymyká z progra-

mu zasedání, které si ' vytklo za cíl "sachytit ••• současný
stav poznání dané problematiky v růsných jejích aspektech".
Podmínky, jaké měl náš pokus ve svých počátcíCh, cha~
rakterizuje souhlasné

přesvědčení

starší literatury, že se

z původní knihovny strahovského kláštera nedochovalo nic,
·nebot byla v r. 12.58 zničena požárem, a potom skutečnost,
že nebyl znám ani jediný

kode~

před zničením

z doby

hova, který by byl lokalizován do jeho

prostředí.

Stra-

první

I

názor bylo možné opustit, ale nepříznivé podmínky pro rekonstrukci strahovského skriptoria trvají. l l
Povahu těchto obtíži názorně ukazuje . dvojice kapitulních rukopisů Augustinova díla De civitate Dei,. pražský
Hi1debertův kode~

přehled

a jeho

studovaných

zřetelně

méně

známý svazek druhý, jimiž

kode~ů začneme. 21

Rukopisy se navzájem

liší, a to jak písmem, tak výzdobou. Prvý svazek

datovala dosavadní literatura do sklonku první poloviny
12. stol. a kladla jej
biskupa

Jindřicha

vě. Uinou

do . prostředí olomouckého

Zdíka, ale spojovala jeho vznik také s

pražským kostelem anebo se Strahovem, kam mil písař a iluminátor Hildebert přijít
premonstrátů. 31 Z těchto

II

Porýní s kolonií steinreldských

domněnek

lze jako

praVděpodobněj

ší přijmout prvou, nebot Hildebert je dosvědčen právě v
prostfedí Jindřicha Zdíka.
Z

.

výsledků

studia

druh~ho

svazku

41

si povšimnene

52

zjištěni,

že jeho rulm se objevuje v

písařských

verších

"Dona scriptori ••• ", poznamenaných na posledním foliu
sva~ek v~nikl

ITildebertova kodexu, a dokládá tak, že druhý

v místě; kde byl uložen svazek prvý, a dále poznatku, že
druhý svazek neni, jak se
Hild ebertův, ale s

lo prvn :""

dříve

soudilo, mladši než kode:r

nim současný. Zvlášt důležité se ukáza-

zjištění,

a to tehdy, když se

podařilo

odkrýt je-

bo dávnou provenienci. To umožnil nález vlastnického záznamu "Iste liber est ecclesie Hontia Syon, que et Strahov ditéměř nečitelné podobě

citur", který se v

dochoval v

čele

druhého svazku.
Nález této poznámky datovatelné do l3. stol.
veršů

lu s identifikaci ruky
význam pro
sů - a

objasněni

Hildebertově

v

nejstaršicb

osudů

obou

začátku

svědectvi

o dávné strahovské provenienci i

rukopis, a
bov

spo-

ldíčový

těchto

rukopi-

jak uvidime, nejenom jich. Nebot byl-li druhý svazek

uložen od

vzniklý

měl

kode:ru

téměř

na témže

mistě

jako svazek první, platí
pro

Hildebertův

se pak vnucuje otázka, zda se tento kode:r

pravděpodobně

prostřednictvim

prostředi Zdíkově nedos ~al

v

právě Jindřicha

nebo darem

na Stra-

Zdílm, kte-

rý byl spoluzaldada telem strahovské kanonie.
Dr~bý

v

němž

sva~ek

kapitulniho Augustina neni jediný kodex.

nacházirue strahovský vlastnický záznam. Známe dal-

ších šest

rukopisů

s touto poznámkou, psanou ve všech touž

Pět z nich se dochovalo na Strabově,5/ šestý v pra ž 'l
ě 6/ P o o b sa h ov é s trance
'
_.
ka"Jl.,
s.k e, N'aro d
n~ "
Kn~.10vn.
se pr~my.

rukou.

ke kapitulním
Dei tu

rukopisům

přistupuji

a tak k

Augustinově

De civitate

další dila patristické literatury,

tři

části ?·loralií "Řehoře Velikého, dvě části Augustinova Výkladu žalmů a Řehořovy bomilie na Ezechiela. Jsou to prosté
te:rtové rukopisy bez náročn~jií výtvarné výpravy, a všechny
mlčí

o svém vzniku, jeho

době

i mis tu,

stejně

pitulni kodexy. Vedle uvedených vlastnických

jako oba kazáznamů

zaslu-

huji pozornost i dalši knihovnické poznámky 13. stol., kte-

53

domněnku,

ré mj. potvrzuji
žel v této

době

Seskupeni

Hildebertův

že také

kode:t nále-

Strahovu. 7 /
rukopisů opatřených

obohatilo nejen znalost našich

strahovskou poznámkou

středověkých

knihoven, ale

vedlo i dále. Ukázalo se, že rukopisy nejsou navzájem spjaprovenienčně,

ty jenom
vé

části

ale také svým písmem. Ta k

Morali! psal i

marginálie v

č á sti

jejich druhou

druhé a

třetí,8/

část

písař

pr-

a vedle toho

rubriky

Řehořových

ho-

milií pocházejí od rubrikátora drubého svazku kapitulního
Augustina 9 / a ruka šesté části Výkladu žalmů je příbuzná,
10
ne-li totcžná, s písařem druhého kapitulníbo rukOPisu. /
A

neméně

důležité

je,. že se ruce

těchto kode::tů podařilo

na-

lézt v jin ý ch dvou rukopisech, v nichž strahovské vlastnické záznamy jen předpokládáme. ·Prvý z nich, komentář Honoria
Autunského k Písni písní,ll/ je psán rukou páté

Vý~~adu,12/ další,
výkladu,13/ písařem známým z

gustinova

příslušnosti

co dávné
se lze

důvodně

obsahující druhou
dvou

částí

části Aučást téhož

Horalií. 14/

prvého kodexu ke strahovské

Za tím-

knihovně

dOhadovat,15/ je strahovská provanience

druhého rukopisu - vzhledem k jeho torzovitému dochování alespoň možná. 16/ Tento kode::t má v celé skupině zvláštní
postavení, nebot je ze všech rukopisů jediný přímo datován,
a to k r. 1150.
Shodné nebo

příbužné

ruce

kode::tů

nejsou jedinými pou-

ty, která je navzájem svazují. Podobnosti nebo shody nachápřípravě

zíme už v
koustu,
nadpisů,

ve

příbuzné

explicitů

výzdobě

lek. 17/

velkých

Neméně

pergamenových složek a v použitém in.-

prvky shledáváme také v písmu, v
a

kolofonů

začátečních

a podobnosti

utváření

nechybějí

ani

písmen nebo prostých inici:_

pozoruhodná je slohová vyrovnanost písma

všech základních rukou
Tyto i další

kodexů.

příbuznosti

spojují rukopisy v soubor,

který se celkem kryje s pozůstatky dávné strahovské knihovny, jak byla pOdle vla3tnioký.ch poznámek rekonstruována.

něm

Chybí v

kode~ Hi1debertův,

pouze

jehož ruka se neobje-

vuje v žádném z ostatních devíti svazků • . Jinak, máme-li
shrno\lt výs1edky rozboru, není žádný kodex ve svém pi-smu
nebo

výzdobě

izolován, ale jednotlivé ruce se opakují ve

třech dalších rukopisech, a shody doplňuje ještě

dvou i

nejedna podobnost nebo

příbuznost.

vysvětlit

xy nedov edeme

Takové vztahy mezi kodespolečnou

jinak než

genezí celého

souboru.
Není

těžké

vy tuši t, ja.ký význam
devět

poznatek, že všech

rukopisů

měl T

našich úvahách

vzniklo ve stejné

době

a na jednom místě. Vzpomeňme jen, že tyto rukopisy ~ s jedinou výjimkou - nejsou datovány. Víme-li však, že zlomek
části

druhé
můžeme

žalmů .

Augustinova Výkladu

se hlási k r. 1150,

nyní tuto dataci vztáhnout na celý soubor a datovat

i ostatní svazky do poloviny 12. stol. -

přičemž

si zas1ou-

ži povšimnuti, že se tím potvrzuje jak datace Hildebertova
kodexu, který dosavadní literatura kladla
že doby, tak i

zařazení

současného

s nim

přibližně

do té-

druhébo kapitulní-

ho rukopisu.
Tato datace završila navíonáš pokus o
zařazení kodexů.

zána jejich dávná

příslušnost

nedovedli jsme zatim
patřily

provenienční

Vlastnickými záznamy 13. stol. byla prokávyloučit

až k její mladší

ke strahovské

knihovně,

ale

moiDost, že dochované kodexy

vrstvě

z doby po

požá~

Strahova

v r. 1258. Jestliže však tyto rukopisy vznikly již v polovině

12. stol., tj .•

právě

v samých

počátcich

strahovské

kanonie, a jestliže druhý kapitulní kodex byl , jak víme,
od

počátku

uložen

společně

s rukopisem Hildebertovým , zdá

se více ne~ pravděpodobné, že se v souboru · dochovaly zbytky

původního

A
álního

jádra její knihovny.

konečně

původu

bylo také možné
strahovských

dotkli: zda totiž byly

tyt~

vznikly již na naší domácí

zodpovědět

rukopisů,

knihy
půdě.

otázku teritori-

·jíŽ jsme se zatím ne-

přineseny

z ciziny anebo

I když se - vzhledem k

pů-
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vodu prvních strahovských premonstrátů i k časné době
přijatel

vzniku knižního souboru - prvá možnost zdá spíše
přímo

ná, lze ji nyní odmítnout a
vod.

Klíčem

řešení

k

které vznikly na naší
prostředí

opět

je

půdě

i všechny ostatní

dvojice kapitulních
zařazují

a které tak
kode~y

v~st~J

strahovské loihovny
českého

ci dosud neznámého

rukopisů,

do

českého

souboru.
kode~ů

Nelze již nyní pochybovat, že se rozborem
starší

pů

dokázat jeho domácí

podařilo

odhalit

skriptoria 12. stol.

nej-

e~isten

Přímé

zprávy dovolující alespoň zčásti nahlédnout do jeho organizace a práce

. chybějí,

a jediným

svědectvím

činnosti

o

dílny jsou dochované rukopiSY , které jsou ovšem pouze
l8
zlomkem někdejšího díla. / V těchto pozůstatcích postihujeme

několik

činných písařů,

vedle sebe

kteří

zanechali

rozsáhlejší práci,l9/ a vedle nich další ruce rubrikátora , 20/ korektora 2l / i několika jinýoh osob, jež do díla
zasáhly menším pOdílem.

22

/

Pozoruhodná je

příbuznost ně

kterých rukou, vysvětlitelná nejspíše spole0nou příslušno
stí

písařů

k téže duchovní instituci.

Celkově

. torium jeví jako dílna s dosti rozvinutou

se nám skrip-

činností

i

čás

tečnou dělbou práce, ale organizačně a praoovně dosud málo
vyhraněná.

Skriptorium bylo s největší praVděpodobností - vzhledem ke vztahu druhého kapitulnÍbo" rukopisu ke kode~u Hildebertovu -

činné

v Pra.ze. Pracovalo, jak dochování pro-

zrazuje, pro potřeby strahovské kanonie, ale v jak~po
měru

k ní stáli jeho

písaři

- zda "byli jejími

anebo jejich vztah ke klášteru byl

volnější,

řeholníky

se

m~eme

zatím pouze dohadovat. A tak domněnka, která se t~ěř nabízí, že máme

před

sebou

pozůstatky

strahovského skripto-

ria z doby počátků jeho vývinu, at jakkoli ·lákavá, zůstá
vá· pouhou pracovní hypotézou, kterou bude
řovat.

.třeba

dále

ově

Poznámky

1/

Příspěvek shrnuje výs1edky autorových statí (Pozů
statky strahovské knihovny 12. ' st01etí. Strahovská
knihovna S-6, 1970-1971, s. S9n. a Z počátků strahovské knihovhy, StR 13, 1974, s. l69n.), rozšiřuje
soubor studovaných rukopisů a výzkum provenience doplňuje studiem jejich vzniku.

2/

APH, kapitulní knihovna A 21/1, 2. Srv. J. Pra žák ,
Ke vzniku pražského Hildebertova kodexu. StR 1964,
s. 64n.

3/

K literatuře, jejíž přehled je podán ve stati, cit.
v pozn. 2, je třeba připojit novější práce J. Bistřického, zvláště studii Chrono1ogie rukopisů olomouckého skriptoria 12. století (Acta Universitatis
Palaokianae Olornucensis, Historica 21, 1981, s. 7n.).
Vznik Hildebertova kodexu je tu datován k letům
'1142-1143 a lokalizován s praVděpodobn o stí do Prahy.

4/

Jde h1avně o studii P. Zaorala' Znovu k1etba Hildebertova. Sbornílt Vlastivědného muzea v Olomouci, ř. B VI,
1958, s. l7ln.

S/

Strahov, DB III 3, DG III ,16 a DF III 2, prvý a 'třetí
kode:x se skládá ze dvou kdysi samos ta tn ý ch svaz!tů.

6/

NE: ČR, XIII F 2.

7/

Srv. pozn. v kodexu Strahov, DF III 2, f. 1, l2 4v a
125 a na předním přídeští kapitulního rukopisu A Z1/1.

8/

Strahov, DG III 16 a DB III 3, f. l-1JSv a marginá1ie
v celém tomto kodexu.

9/

NK ČR, XIII F Z a !mpit., A 21/2.

10/

Strahov, DF III 2, f. 12S-2S0va kapit., A 21/2.

1.1./

NK ČR, Břevnov, Super Cantica canticorum (bez sign.).
Jím dop1ňujeme soubor rukopisů, rekonstruovaný ve
statích, cit. v pozn. 1.

12/

Strahov, DF III 2, f. l-llSva 1l5v-123v.

13/

Křivoklát,

14/

Strahov, DG III 16, DB III 3,

furstenbersk3 knihovna, I a 17.

r.

l-13Sv.
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15/

Při horním okraji f. 2 tohoto rukopisu je zřetelná
rasura, v níž lze tušit známou strahovskou vlastnickou poznámku 13. stol.

16/ Kode3 je zachován až ód osmé složky;
bylo možné vlastnickou

začátek,

poznáml~u očekávat,

kde by
chybí.

17/

Srv. velká začáteční písmena a perokresebné iniciálky
v kode3ech kapit., A 21/2, Křiv., I a 17 a ve druhé
části Strahov, DF III 2.

18/

O torzovitosti svědčí samotné rukopisy: tak z 35 knih
Horalií Řehoře Velikého se dochovalo jen prvých 16
a z Augustin ových Enarrationes in psalmos pouze ~Jklad
k Ž. 39-50 a 101-133.

19/

Jde zvláště o ruku prvé části kodexu Strahov, DB III
3, doloženou v dalších dvou kodexech Strahov, DG III
16 a Kř i v., I a 17 a současnou s písařem druhé části
Strahov, DB III 3, a o dvě hlavní ruce kodexu NK ČR,
XIII F 2.

20/

Srv. pozn. 9.

21/

Ruku korektora lze

post~hnout

v kapitulním

kode~u

A 21/2.
22/

Srv. např. dvě další ruce kode ~u ~~ ČR, XIII F 2 a
druhou ruh.-u Honoriova Výk1adu- Písně písní, projevující nápadnou příbuznost s hlavní rukou tohoto kode~u.

58

JiH

P r a žák

Zur Existenz des Strahov.er Scriptoriums
Zusammenfassung
Der Beitrag knupft an_die a1teren Abhand1ungen des Autors, die dem studium_der Uberreste des historischen Kems
der Bibliothek des Pramonstratenserstiftes Strahov gewidmet
sind, ano Au! Grund der Eigentumsanmerkungen wurden bisher
mindestena sieben,w~seheinlieh aber zehn Kodizes, bestimmt.
Diese gehorten zur a1testen Schicht der Klosterbibliothek,
unter ihnen be!and sieh auch die bekannte Hi1deberts Handschrift des Werkes "De e~vitate dei" von Augustinus, eines
der bekanntesten Werke bohmischer und auch europaiseher
Buchmalerei des 12. Jahrhunderts. Diese Kodizes entstanden
auf dem bohmisehen Gebiet um das Jahr 11~O. Heun davon werden nicht nur mit der Buchherkunft verknupft, sondem was
ihre Genesi§, Schrift und Teilweise auch !hre Verzierung
betrifft, hgngen sie einand~r zusammen. So ge1ang . es die
~lgemeine Oberzeugung der a1Seren Literatur, dass in der
Halfte des 13. Jahrhunderts wahrend eines Feuers die ganze
Strahover Bibliothek vernichtet wurde, ~derzulegen, es
war aber dazu auch noch mog1ich, die Existenz einer bisher
unbekannten Schreibschule naehzuweisen. In Prag wurde dieses
Seriptoriym in den ersten J~en der Exls!enz des Stiftes
Strahov tatig und arbeitet~ tur seine Bedurfnisse. Wiewoh1 10ckend, ist es noch nieht mog1ich ihr9 Lokalisation au! Strahov naehzuweisen, es ~st nur eine Arbeitshypothese, die noch
zu beg1aubigen ist. ;
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Karel

S t e j s k a 1

NĚKTERÝCH VÝSLEDCíCH UMĚLECKOHISTORICKÉHO ZKOU}~NÍ

o

STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISft V NÁRODNÍ KYIHoVNĚ
ČESKÉ ~PUBLIKY
Současný

stav

uměleckohistorického

bádán! v oblasti

naší medievalistiky je charakterizován abundancí stále nově

vznikajících syntetických

přehledů

výtvarného vývoje.

Jejich základní charakteristikou je monot~nní reprodukováni jistého

Výběru děl,

odborníkům

již dávno známých, a spoúdajů,

lu s tim i mnohonásobné, redundantni opakováni
obligátně uváděná

se k nim vztahují. Notorika

jež

v publika-

cích tohoto druhu ovšem reprezentuji pouze malou

část

vý-

tvarného vývoje. Druhou stranou této mince je smutný fakt,
články

že mnohé

našeho památkového fondu nebyly dosud

umě

leckohistoricky zpracovány a do!ton.ce ani fotografovány.
V oblasti bádání o středověkých rukopisech se " tento

stav projevuje nápadným
veřejných

našich

věnovanými

nepoměrem ~ezi

archivů

knihoven a

systematickému zpracoTání výtvarné výzdoby dané-

ho rukopisného

inventáře.

Takovéto speciální

katalogy u nás zatím bohužel musí být
výstavními katalogy a podobnými
pražské instituce, máme
vlastně

základními katalogy

a katalogy speciálními,

jen jeden -

tištěný

Podlahův

inventářové

většinou

příručkami. l /

nahrazovány
Pokud jde o

speciálni katalog zatim

soupis iluminovaných

rukopiSŮ

metropolitni kapitulni knihovny vydaný v letech 190J a 1904

česky

a

německy.2/

ré ovšem dnešnim
Tim

vřeleji

Je to dilo na svou dobu vynikajicí, kte-

požadavkům

nutno

již nevyhovuje.

přivitat

zásluŽDou práci dr. Pavla

BrodSkého, vedouciho odděleni rukopisů Knihovny Národního
muzea, který po šestiletém

průzkumu tamějšíhO

rukopisného

fondu sestavil jeho speciálni katalog. J / Moderním způsobem
v něm zpracoval JJ8 rukopiSŮ a rukopisných fragmentů s vý-
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tvarnou výzdobou. Jsou mezi nimi i

některé umělecky

hodnot-

né památky, které nejsou uvedeny v zákl.adním soupise F. H.
4
Bartoše. / Z těch zde uvedu aspoň miniaturu Trojice boží
vyříznutou

z latinského misálu lDa 1/7a, kterou Brodský

spolehlivě určil

před

z doby

jako dílo Mistra

~~ndevillova

cestopisu

r. 1415.5/ Zdá se tedy, že ani po pronikavé

práci J. Krásy není de!'ini tivně

uzavřeno

oeuvre tohoto vel-

umělce,

stále

přitahující

Nutno si jen

přát,

aby katalog P. Brodského byl co

kého

dostatečným počtem

ve vydán s

pozornost

medievalistů. 6 /

nejdří

kvalitních reprodukcí. Není

bohužel žádným tajemstvím, že vybavení fotografické dílny
Knihovny Národního muze~ (a jiných našich institucí) již
nepostačuje současným potřebám.

dávno

V Národní knihovně ČR (někdejší Univerzitní knihovně)
usiluje vedoucí

oddělení rukopisů

a starých

tisků

dr. Petr

Voit od r. 1985 v úzké spolupráci s autorem této studie o
pořízení

co

nejúplnější černobílé

miniatur. Tato akce je
torického
nikdy

průzkumu

předtím

při něm

i barevné fotodokumentace

systematického

uměleckohis

rukopisného fondu, jaký v této

podniknut nebyl. Jen

částečnou

knihovně

oporou mohou

Truhlářovy

zákl.adní katalogy z let 1905-1906,
v nichž je výtvarné výzdobě věnována jen malá pozornost. 7 /
Kromě

být

součástí

toho v nich nejsou zachyceny kodexy, které se dostaly

do Národní knihovny ČR po druhé světové válce. Většinu těch
to nových akvizicí uvedla do literatury dr. ~ Urbánko8
vá. / Její bystré postřehy o iluminacích působí na historika
umění

vání

jako výzva, aby se

jim~

dále zabýval. Pomoc

původu některých rukopiSŮ opatřených

při určo

notací mohou

někdy

poskytnout údaje ve speciálním katalogu muzikologa dr. Václava Plocka. 9/
V

uměleckohistorické literatuře měly

iluminované ruko-

pisy Národní knihovny ČR různé osudy. Umělecky nejhodnotnljší památky, Vyšehradský kodex (XIV A 13), Pasionál abatyše
Kunhuty (XIV A 17) a Velislavova bible (XXIII C 124) se doč-
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aspoň

kaly každá již

dvojího monografickébo zpracování. 10/

z

Jinak byly z tohoto fondu vybírány jednotlivé příklady
různých

Matějček

b1edisek. A.

se

např.

ve svém známém his-

torickém přehledu zmini1 především o datovaných rukopi11
/ J. " K~ása zpracoval některé vybrané příklady v ka-

sech.

umění,

talogu cbystané výstavy gotického

neuskutečni1a. 12 /
výtvarného

umění

která se bohužel

V prvním" díle akademických

Dějin českého

autoři

statí o rukopisech omezeným rozsahem díla nuceni k redukci materiá1u. 1J / Z těchto
i

jiných

byli pak

důvodů ohybě1y

dosud

prohlídce všech i1uminovanýob
Většina

z nich ovšem má

knihovnách -

potřebné podněty
rukopisů

- " podobně

k pracné

Národní knihovny.

jako tomu je v Jiných
výtvarně

jen velmi skrovnou a

málo hodnotnou

v.ýzdobu. I zde lze však v hromadách hlušiny objevit zla tá
zrnka: rukopisy,které jsou dosud i specializovaným historikům

neznámé,

našeho

přestože

mají své nepochybné místo v

středověkého malířství, 'Rovněž

zkumu iluminací

některých kodexů

uměleckohistorické

vy.

Předložená

stí

těchto

literatury

dříve

již

mění

však

materiálů

a

poznatků.

prů

uvedených do

někdy

vžité

studie si kláde za cíl seznámit

nových

dějinách

výsledky nového

přesta

čtenáře

Nejde v ní

s

čá_

přitom

o úplnost, nýbrž o hledání souvislostí.
Dva z

ruk9Pisů

ly pozornosti

Národní knihovny, které až dosud unika-

uměleckých historiků,

náležejí

pozdně

román-

skému období. První z "nich je brevíř XIV E 15. Kodex střed
ních rozměrů pochází podle Truhláře z neznámého kláštera. 14/
Jeho český původ je nepochybný, nebot text obsahuje na něko
lika mís tech jména sv. Ví ta, Václava, Voj těcha, Prokopa a.
opatřen notací, 1 5/

Ludmily. Je psán gotickou minuslru1í a

Úvodní iniciálu E/cce/ na f. 1 vyplňuje po1opostava vousatébo patriarchy (Davida?), který pravicí žehná a v levici
drží rotu1us. Jeho

světle

zelené· roucho,

vyzařující světlo,

je členěno hustými, nikoli však příliš výraznými za1amujícími se zábyby.

svatozář

je

vyznačena

rytím na zlatém podkla-

dě.

N~

dolním okraji listu 66 je perem nakresleno poprsí

bezvousého ·mnicha vyznačujícího se podobn·ými tahy obliče
je,

zvláště

silného nosu, takže je lze

označit

téhož iluminátora. Kresba

předjímá

známé

svatojiřské

chorální

knížečce

nakreslené ve

neslušnými nápisy;

rovněž

za práci

hlavičky mnichů

a doprovázené

tento rukopis vlastní Národní

knihovna (VI G 15). Slohová vyspělost a výtvarná kvalita
figurální

části

brevíře

výzdoby

má pak u nás nejbližší ana-

logii v miniaturách hlavního

ilumioáťora

náře

6).161 Nedávno publikovala H.

v téže

Soukupová

knihovně

(XIII A

překvapujíoí

Sedleckého antifo-

názor, že tento rukopis pocházejíoí

z doby kolem r. 1240 byl

vytvořen

klášteře

v pražském

Na

Františku, stejně jako prý jiné naše významné rukopisy 13.
stol.
V

171

případě

.

Takový názor nelze ovšem nikterak doložit.
Sedleckého

antifonáře

181

je tato možnost dokonoe vy -

loučena, nebot rozbor interpunkce dokládá, že rukopis vzni-

kl v cisterckém
ným

svědeotvím,

kláštery

prostředí.1 91 Brevíř
~e

tehdy u nás pracovali pro množící se

malíři různé

dovednosti a školení.

miniatur obsahuje totiž

ještě

nikolik

ornamentálních iniciál, jaké lze
v Sedleckém

ostatně porůznu

slabých
nalézt i

vyšší výtvarnou kvalitu mají ornamentální

iniciály v druhém našem
svatovítských

kanovníků

pozdně

románském rukopise,

rovněž opatřeném

XIV A 19,

těohto iniciál jsou malované (f. 1,

na f. Zv

Kromě zmíněných

překvapivě

antifonáři .

Podstatně

Dvě z

XIV E 16 je pak víta-

zůstala nedokončena.

víjený páskový ornament
lístky. Dosti nezvykle

zatímco třetí

Jejich hlavní složkou je za-

ukončený

působí

Z),

Brevíři

notací. zoi

po1opalmetami nebo troj-

zde temná tonalita, v níž se

uplatňuje hnědofialový t~n. Zalamovaný obrys vnějšího pole

iniciál,
duk~

vytvářející

pravoÚhlé výstupky,

a tvary páskového ornamentu

stejně

připomenou

jako pružný

iniciály v

rukopise Mater verborum (KNM, X A 11). Ke srovnání se hodí
zejména iniciála Y na f. 131 v tomto rukopise, na níž úpo-

6J

nek prorůstá tělem mladého polonahého muže sbírajícího
vinné hrozny.2l/ Na základě tohoto srovnání lze vznik Brevíře svatovítských kanovníků položit ještě do doby před
polovinou lJ. stol.
Je známo, že v průběhu 14. stol., zvláště po nastoupení Karla IV. na český trůn, došlo u nás k prudkému kulturnímu vzestupu, který se projevil mj. stoupajícím počtem
iluminovaných kodexů. Mnohé z nich se slohové kritice již
podařilo připsat určitým iluminá torům , resp. dílnám, jejichž podíl na vytvoření dvou, tří nebo i více rukopisných
památek dovoluje někdy sledovat jejich činnost po léta,
be i desetiletí. Výsledky této atribuční práce, která dosud není ani zdaleka uzavřena, lze pak s užitkem konfrontovat
s poznatky speciálního kodikologického i obecně historického bádání a dospět tak k poznání sociálních a kulturních
poměrů, na něž iluminátoři sv)~ dílem reagovali.
Právě nastiněnou zásadu lze demonstrovat na útlém výboru ze spisů sv. ~ehoře uloženém v Národní knihovně pod
sign. III D 4. Obsahuje dvě kvalitní malované iniciály,
které jsem mohl zatím aspoň předběžně připsat Místru kři
žovnického brevíře (tamtéž XVII F 6).22/ První z nich, P
na začátku pastorační knihy složené pro biskupa Jana, -rámuje svým bříškem polopostavu sv. &shoře v jednoduché papežské tiáře připominající spíše biskupskou mitru, který s
holubicí na rameni píše na písařském pulpitu (f. lv). Starobylé kompoziční schéma spisovatele pracujícího ve svém
studiolu bylo zde podrobeno redukci na pouhou polopostavu
na abstraktním pozadí nepoohybně ještě před tím, než Tbeodori~ namaloval mezi svými slavnými karlštejnskými obrazy
několik polopostav církevních spisovatelů. Z vertikálního
dříku iniciály vyplněného klikatkou a přepásaného kolinkem
vyrůstají na levé borduře oběma směry vegetativní výběhy
ukončené lBncetovými lístky. Tenké nitky apojují tyto výběhy se d?ěma zlatými kotoučky. Výlučně ornamentální ráz
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má druhá iniciála na počátku Řehořovy knihy dialogů o mě
stě Římě (f.
tvořen

67v). Výběh písmene Q na levé borduře je zde

tělem okřídleného

draka

nenápadně přecházejícím

ve

vegeta tivní tvary. Výrazné obrysové linie obou iniciál nepotlačují sytost barev,

jejichž účinek je dán kontrastem

tmavých a světlých t~nů a září leštěného zlata. Stojí za
povšimnutí, že iluminátor zde uplatnil

některé

romanizuJí-

cí motivy, jako jsou půlkruhové arkády, prolomené do boč
nice Řehořova pul pi tu, nebo motiv kolinka a polopalmety v
dekorativním aparátu iniciál.
Předloženou

atribucí se dále

křižovnického brevíře

Mistra

rukopisů . .(t}. 23/

iluminovanÝch

rozrůstá

na úctyhodný

dnes známé dílo
počet

šestnácti

Nejstarší z nich,

Brevíř

probošta Vítka v brněnské Státní vědecké knihovně (UK, R
394) je datován 1342, nejmladší, adligát s legendou sv.
Václava, byl

připojen

k slavnému Liber viaticu Jana ze

Stře

dy (~~!, XIII A 12) kolem r. 1365. Miniatury v našem rukopise odpovídají nejlépe vývojovému stupni, jehož i1uminátor
dosáhl v . křižovnickém brevíři datovaném 1356. Mistr pojmenovaný po tomto rukopise čerpal hlavně z boloňských vzorů
a věnoval se především iluminování· liturgických knih, jejichž objednavateli byli nejvyšší preláti z okruhu Karla IV.
Není tedy nejmenších pochyb, že to byl
úspěšný.

velmi

·Z jeho dílny vys1a

umělec

rovněž

ve své

době

výzdoba nejstarší

české Bible leskovecko-dráždanské, zničené v r. 1914 v Lo-

vani.

24

/

Pouze 32 jejich malovaných inioiá1 bylo dokumento-

váno špatnými fotografiemi.
tomuto

~lis

Před časem připsal

P. Brodský

tru jedinou minia turu v objemném rukopise teolo-

gického traktátu Bartholomea de Urbino Mi11e1ogium sancti
Augustini, pocházejícím z roudnického kláštera (~~l, XII
5
Á 3).2 / Právě uvedený rukopis, stejně jako klementin.s ký
výbor ze spisů sv. Řehoře
ho

brevíře

teratury.

příležitostně

dokládají, že Mistr křižovnické
iluminoval též díla teologické li-

Technich.-y dokonalé falcsimile monUJ:lentální,
bohatě

mimořádně

iluminované Bible Václava IV. v Rakouské Národní

knihovně ve Vídni (cod. 2759-2764), které bylo v r. 1988
věnováno Národní knihovně ČR, se stalo podnětem k novému

studiu dalších miniatur Václavových

iluminátorů.

Ty jsou

roztroušeny v řadě rukopisů, ' které se většinou dostaly do
ci:dny. Pouze iluminace jediného kode:xu v Národní
Pražského misálu XIV B 8,
26
minátoru N. Kuthnerovi. /

připsal

Tři

knihovně,

J. Krása královskému ilu-

figurální iniciály

zběžně

namalované na papíře v českém rukopise, Proroků , rožmperských
XVII D

JJ,

které jsem spojil s osobností jiného dvorního

malíře

Václava IV. nazvaného J.listr Ezdrášovy knihy, jsou
pouze dílenskou prací. 27 / Vyšší výtvarnou kvalitu má pečli

vě namalovaná iniciála v latinském sborníku Národní knihov-

ny XIII F 9 (f. 55v), psaném kaligrafickou gotickou bastarkromě

dou. Tento sborník, dnes neúplný, obsahuje

Quadripar-

titu biskupa Cyrila a Lucidaria Honoria z Autun /Pseudo-/Se_
nekův

traktát O

ku je

umístěna zmíněná

čtyřech

hlavních ctnostech, na jehož začát
28
/ Uvnitř písmene Q je v ní

iniciála.

namalována polopostava muže s krátkou bradkou v karmínovém
plášti podšitém hermelínem, ' čtoucího v knize. Není tedy pochyb, že iluminátor
ku, který se u nás

chtěl
těšil

zpodobnit
velké

tován kazateli. 29/ Typ filozofova
obličeje,

tenkým

svěží

římského

popularitě

past~zně

jasný kolorit, prokreslení

štětcem stejně

filozofa Sene-

a byl dokonce cinamalovaného
detailů

jako tvary pružného akantu ve

iniciály dovolují tuto miniaturu

bezpečně připsat

doloženému iluminátoru Fránovi. Tento vynalézavý
přelomu

dvou

osmdesátých a devadesátých let podílel na

rukopisů

doby pochází
J.mohem

drapérie
výbězích

historicky
malíř

se na

výzdobě

Václava IV.: Wilehalma a královy bible. Z té
zřejmě

i naše miniatura.

početněji

je v pražských knihovnách zastoupen

iluminátor, který byl podle svého podílu na

výzdobě

Bible

Václava IV. nazván Mistr Samsonovy historie. Tomu jsem mohl
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v.r • . l974

připsat miniaturu v kapitulním Collectariu Vá-

Radče

clava z

a první

část

miniatur v misálu tohoto kanov-

níka (dnes APH, P2, PS) a dále iluminace českých mariánských hodinek (KNH, V H 30)

určených

pro

českou

královnu.

30

Miniaturu s postavami Čecha a Lecha, dodatečně vlepenou do
Budyšínského rukopisu Kosmovy kroniky v téže

knihovně

(VIII F 69), kterou spojil s Histrem SamsODovy historie
G. Schmidt, považuji po~ze za dílenskou práci. 3l / Zato lze
však
čit

právě

jmenovaného iluminátora podle mého názoru ozna-

za autora výzdoby

tří rukopisů

v Národní

knihovně:

Ho-

milií Řehoře a Remigia z r. 1398 (VI Fb 26), Epištol Petra
Blesnenského (XIV D l7) a žaltáře upraveného jako kanovnic2
ké hodinky (VII H sa}.3 /
Z uvedených tří rukopisů byla .. zatím reprodukována pouze jediná ukázka: úvodní iniciála představující papaže ~e
hoře, jak předává své Homilie biskupu Secundovi. 33/ Na další miniatuře téhož rukopisu je sedící papež Řehoř zobrazen
sám v přísném anfasu

(f.

2). Třetí miniatura, uvádějící Re-

migiovy homilie obrázkem tohoto biskupa s berlou a knihou

(f. 199) je prací jiného maHře. 34 / Zmíněné postavy jsou
vesměs
mečků

vkomponovány do iniciál vložených do iluzívních ráa vysilajících na bordury

Obě

zvlněné

pise nesou oharakteristické rysy jeho
cených

akantové

výběhy.

miniatury Mistra Samsonovy historie v tomto ruko-

pohybů

umění.

jsou prokresleny výraznou,

Postavy nenu-

přitom

však pruž-

nou linii Odstupňovanou ve své tlouštce, která často slouži

maliři

zívně

též ke šrafováni a ve spolupráci s

bělobou

ilu-

klene tvar. Barvy jsou jasné a intenzívní. Tak je

tomu rovněž u postavy anglického" krále Jindřicha, adresáta
Epištol Petra Blesnenského, vkomponované do úvodni iniciály
Poměrně

dalšiho již zde uvedeného klementinského rukopis.u.
rozložitá postava tohoto panovníka a

zvláště

jeho

měkoe

ma-

lovaný obličej s kosým pohledem jsou velmi blizké trůnici
mu Kristu v kapitulnim Collectariu Václava z

Radče,

jež

/
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nese datum 1397.
Od tohoto data není

zřejmě příliš

vzdálen ani

žaltář

NK ČR VII H ~. Je to kodex nepatrných rozměrů (105 x 80
mm) v původní kožené vazbě zdobené slepotiskem, obsahující
osm malovaných iniciálj do prvé je vkomponován

trůnící

král

David hrající na harfu (f. "lOV), zatímco ostatní iniciály
jsou

vesměs

Al~ntový výběh

ornamentální.

vuje volavka, s jakou se

častěji

prvé iniciály oži-

setkáváme v raných rukopi-

sech Václava" IV. Nutno vyzdvihnout kultivovanost
působivým

provedení projevujícího se

malířského

souzvukem melené, mo-

dré, modrošedé a světle růžové barvy, karmínu i zlata.
Přes

malířské

svoje

které

vytvořili malíři

sech,

při

kvality

působí

však miniatury,

Bible Václava IV. v jiných rukopi-

srovnání s touto biblí vcelku

skromně.

Je to dá-

no tím, že panovník vynaložil na výzdobu své bible - vlastně
pouhého jejího torza - prostředky, které byly nepochybně
zcela

mimořádné.

ho

Umožnil tak jejím iluminá torům , aby ve

soutěži

vzájemné
umění.

vrcholům

své-

Václavova zásluha o rozvoj knižní kultury je

při

dostoupili až k dosažitelným

tom nesporná. Jeho rozsáhlá knihovna
na

členy

královského dvora a jejich

působila

ja"k o

příkJ.ad

prostřednictvím

i na

širší vrstvy.
Stálý vzestup knižní produkce na sklonku 14. stol. se
počtem

odráží i ve fondu Národní knihovny rostoucím

ilumi-

novaných rukopisů. Sít vztahů, která je spojuje jednak navzájem, jednak s rukopisy v ostatních knihovnách, je velmi
hustá. Zde se mohu dotknout
především

de~ů,

úzká

příbuznost

pou~e některých

otázek. Je to

iluminací dvou klementinských ko-

totiž druhé části Morali! papeže Řehoře z r. 1394

(V A 21) a Orationale VI Fb 12,35/ s výzdobou
pisů:

dvoudílného

kapi~ulního

těchto

ruko-

Katholiconu v Archivu Rraž-

ského hradu (L/la, b), Jenštejnova Vatikánského kodexu datovaného 1396-1397, rukopisu Eligiovy legendy, který se
pravděpodobně

ještě

ve 14. stol. dostal z Prahy do

Paříže,
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tamější Biblioth~que

aby nakonec zakotvil v
a

konečně

Stutt6artské bible královského

historique,J6/

písaře

probošta

Františka z Jevíčka, datované 1411.
právě

Vztahy mezi

kode~y,

jmenovanými

na

něž zčásti

poukázal již A.Ha tějček, jsou pa trné i v jejich figurnlní
složce. J7 / V té lze však kromě podobností zjistit roY~ěž
rozdíly

nasvědčující

tomu, že na

malířu.

se podílelo více
ornamentiky. Její

výzdobě

PrUkaz~ější

uvedených rukopisu

shody dokládá rozbor

nejnápadnější součásti

je

zkadeřený

trolistý akant rozvíJející se na bordurách, který
turalistickým pojetím a

"barokně"

vliv královských iluminátoru.
dené

skupině

os-

SV)'Jn

na.,.

kypivými tvary prozrazuje

~mobem méně

nápadný je v uvevytvořený

rukopisu drobný dekorativní prvek,

naopak cestou stylizace. V nejjednodušší

podobě

se s ním

setkáváme v klementinském Ora tionale VI Fb 12, neveU::ém
krásně

rukopise

psaném pravidelnou gotickou minuskulí a oz-

dobeném ornamentálními iniciálami, jejicbž dříky jsou vyplněny plošně

iniciál

cítěnými,

vyrůstají

vlnovkami

ostře vykrajova.~ými

krátké

zakončenými

výběhy,

listy. Z

tvořené dvěma

polopalmetkami;

někdy

těchto

symetrickými

jsou

staveny" protáhlými lancetovými listy se zlatými

ještě

"na_

kotouči

na

konci. Téměř shodné, převážně kresebné pojetí tohoto motivu
ve všech rukopisech uvedené skupiny by mohlo opravňovat k
předpokladu,

že ho užíval týž dekoratér-specialista.

Poměrně bohatá výzdoba rukopiSU druhé části Řehořových

Moralií z r. lJ94 zahrnuje 16 malovaných iniciál, převážně
ornamentálních. Lidská postava se zde vyskytuje pouze v úvodní iniciále, do níž je vkomponováno zobrazení papeže Ře
hoře

skládajícího svUj spjJs a potom na f. 25, kde bezvousý

mladík vzpírá jako karyatida

dřík

iniciály I. Jeho splývavý

pláš! přechází v dlouhý Výběh ukončený polopalmetkou, k níž
přisedá

zlatý

kotouček.

Takováto plynulá

přeměna

lidské po-

stavy ve vegetativní prvek ,je ve dvorských rukopisech dosti
ča~tá.

Vliv

těchto

rukopisu dokládá

rovněž t' očenice

ovinutá
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kolem dlouhého krku draka, který na f. l85v vypouští z tlamy úponky do vnitřního pole iniciály Q.

Fond klementinských

rukopisů

dovoluje obohatit dnes

již dosti početnou řadu našich malířů z doby kolem r. 1400
o novou osobnost. Tomuto

malíři

přičíst

lze

miniatury v dal-

ším rukopise Epištol Petra Blesnenského (VI D 8) a ve dvou
brevířích malého formátu: VI G 13, VII H 3d. JSI V prvním
z uvedených

rukopisů

jev Infantia Christi
šíček

je do úvodní iniciály vkomponován výpředstavující

řádu. J91 Brevíř

benediktinském

p.

námět

malému Ježíškovi. Tento

}~rii,

VI G lJ obsahuje na f. 27

obrázek Krista, který klade ruce na hlavu
zřejmě
vířů

objednavatele knížky.

byl - podle

Truhláře

jak podává ko-

byl oblíben zejména v

Te~t

dřepícího

mnicha,

druhého z uvedených bre-

- upraven pro mnišské

potřeby.

O neznámém i+uminátorovi víme tedy aspoň to, že nalézal své
zákazníky v klášterním prostředí.
závěru,

Slohová kritika jeho miniatur vede pak k
měl

že

starší školení, dosti podobné tomu, jímž prošel nejkon-

zervativnější

z iluminátoTÚ. Bible Václava IV., nazvaný Mistr

Balámovy historie. V jeho miniaturách nalézáme totiž obdoby
pro postavy našeho iluminátora,
zpravidla

usměvavých

mi nosy, dále pro intenzívní
tvarů

a v neposlední

zvláště

hlav se silnými
řadě

světelně

i pro

pro stavbu jejich

9čními vičky

plastickou modelaci

některé

motivy vegetativního

ornamentu. Iluminátor uvedených klementinských
radikálněji

slohu. Proti
postojů

a v

reagoval na tehdy dominující
zálibě

pečlivě

tohoto

směru

a široký-

směr

rukopisů

však

tzv. krásného

v rafinované vyváženosti

vykroužených segmentových záhybech kladl

nedbalé postoje a jakoby náhodně zřasené drapérie. Šlo při
tom o
né,
v

záměr,

nikoli

neobyčejně

brevíři

neumělost,

jak dokládají

pohyblivé ruce postav,

např.

dovedně

kresle-

Trpícího Krista

VII H 3d, který si otvírá ránu v boku, z níž vyté-

ká krev do kalicha (f • . 18Jv).40/
Nutno litovat, že

brevíř

VI G lJ obsahující 6 figurál-
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rálních a jednu ornamentální iniciálu patří k těm relativně
nepříl~š četným

památkám knižní malby, jejichž vzhled znač

ně utrpěl vlivem vlhkosti. Ta rozpustila téměř vlude svrch-

ní modelující vrstvu, takže tyto miniatury působí plo~něji
než v ostatních dvou. rUX9piaech.Leckde byly rozrušeny i vrstvy jasných barev,

čímž

byla obnažena podkresba provedená
skutečností

ostrým perem. Pouze touto

nelze však vyložit

stupňující se význam linie, nejlépe patrný ve vegetativním

ornamentu na bordurách. Zde navozují klikaté obrysy dloulist~,

hých tenkých
až·

obrůstajících

představu blesků.

RelatiTDě

kroutící se stvoly,

někde

lépe zachovaný výjev Vyvrže-

ní Jonáše velrybou na f. ,óv, v němž obě pružné postavy vytvářejí

jakýsi prstenec
řešením.

svým vtipným

provlečený

iniciálou S, upoutává

Ikonogreficky zajímavá je ilustrace

zalmu 33,2: "Di~it in.ipi.ns in corde suo ••• " (f. 47). Na
místě

tomto

býval obvykle malován bosý šašek-blázen s vyho-

lenou lebkou a palicí v ruce. Náš iluminátor ho však namaloval s velkým džbánem.
Je velmi
líře

bude

prevděpodobné,

časem

vodu chovaných v

objevena v
cizině.

že ruka tohoto zajímavého ma-

některém

V této

z

naději

rukopisů českého pů

nás utvrzuje fotogra-

fie výjevu Pokušení Joba dáblem v již zmíněné Stuttgartské
bibli probošta Františka, které bude nutno
4l
i z tohoto hlediska. !

věnovat

pozornost

Od r. 1974, kdy J • .Krása publikoval svou významnou Studii o rukopisech husitské dOby,42! nahromadilo se o tomto
námětu

jiném

dost nových

místě. 4J !

spojenou s
především

poznatků.

Nčkterými

jsem se zabýval na

Zde se proto omezím pouze na problematiku

několika

málo rukopisy Národní knihovny. Je to

latinský sborník VIII C J obsahující traktá.t Johna

Viklefa De veritate sacrae scripturae a
44
sv. Augustina a !Pseudo-!Chrisostoma. !

dvě

drobné skladby

(Rovněž posledně

jmenovaný autor, řecký církevní ote.c, se těšil u hU8it~ velké úctě, nebot byl mylně pokládán za autore radikálně re-
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formního spisu značně pozdějšího původu.) Přestože uvedený sborník je prostý studijní kode~ psaný kurzívou na papíře, obsahuje na f. 2 malovanou figurální iniciálu R.
V ní je pod arkádou zpodoben Viklef v taláru univerzitního
mis tra, jak na ztemnělém 'p ozadí s tudovny píše počáteční
slovo svého traktátu "Restat ••• ". Tuto poměrně kvalitní miniaturu jsem připsal hlavnímu iluminátorovi třísvazkové
české , Bible litoměřicko-třeboňské, kterou v letech 1411-1414
opsal písař Matěj z Prahy pro královského mincmistra a hor4~/
livého Husova přívržence Petra Zmrzlíka ze Svojšína. J
Nejbližší analogii nalézáme v prvním svazku této bible
(SOA Litoměřice, rkp. B I F 3/2). Tento svazek obsahuje
samostatnou předmluvu ke Genezi, která se dochovala pouze
ve třech českých biblických překladech první redakce. Před
mluva začíná citátem z úvodu Aristotel~vy MetarYZiky.46/
·Iluminátor ji doprovodil zobrazením Aristotela, jemuž vtiskl podobu vousatého středověkého učence zabývajícího se obvyklým' psaním (r. 174). Srovnáme-li tento fiktivní portrét
Aristotela s Viklefem v klementinském rukopise, nemůžeme se
zbavit dojmu, že obě zobrazení byla vytržena z řady slavných
uČ,enců. (Jako příklad takové řady lze uvést nástěnný cyklus
literárně se proslavivších dominikánů od Tomasa da Modena
v Trevisu, o jehož vlivu na karlštejnské malby bylo již v
4 /
.
. literatuře ěastěji uvažováno. 7 ).
.
Někdy před r. 1415 vznikl podobný nástěnný cyklus v Praze. Dovídáme se o tom z akt kostnického koncilu, na němž byl
M. Jeroným Pražský obžalován mj. z tobo, že si dal v komoře
svého domu namalovat mezi obrazy slavnýcb filozofů Viklefa
a "jej tak malováného ctil jest, klanějé se jemu jako svatému, i jiné mnobé k témuž jest přivodil, břiech mod1ářstvie
a kacieřstvie v tom činně. A to malovanie i dnes okázáno
muož býti zjevně."48/ Vztah Mistra Zmrzlíkovy bible k busitskému hnutí a pražské univerzitě . je nasnadě.Proto můžeme považovat za nanejvýš praVděpodobné, že tento malíř poznal
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nástěnnou

výzdobu Jeronýlllova

příbytku,

aby ji pak po

způ

sobu tehdejších iluminátorů obměnil ve svých miniaturách.
V každém

případě

kulturně

oitovaný pramen evokuje

historic-

kou situaci, v níž. vznikly uveden~ miniatury představující
Aristotela a Viklefa.
Z univerzitních rukopisů husitského údobí zůstává zatím zcela nedoceněna jednosvazková bible VIII A 8, jejíž
text pravidelnou knižní kurzívou v r. 1419 dopsal písař
Zikmund z Domažlic. 491 S jeho jménem je spjat rovněž husovs~ý

sborník, zvaný též

Horčičkův,

v

Knihovně

Národního mu-

zea (IV C 18). Zmíněnou bibli vyzdobili dva malíři. Jeden
z nich ilustroval starozákonní

děje

od Geneze až po Knihy

královské a potom epištoly celkem čtyřiadvaceti figurálními

65 ornamentálních

iniciálami. Dílem druhébo iluminátora je

iniciál na f. 3v a 148v-477. Iluminátora.-figuralistu jsem
na

základě

delaci

jeho

bělobu,

malířské

techniky,

bojně

využívající k mo-

ztotožnil s pomocným i1uminátorem známébo

~opisu · . s doby kolem r. 1420, Krumlovsk~bo sbor0
níku (ml, III B 10).5 1 V něm ilustrují miniatury tohoto

husi tského
malíře

s. 113-171.

}~jí

vyložit tím, že jejich

dosti konzervativní ráz, což nutno
tvůrce

použil starší

ti tomu jeho figurální iniciály v Bibli

předloby.

písaře

Napro-

Zikmunda jsou

pojaty v duchu pozdního krásného slohu a prozrazují vliv
Mistra Zmrzlíkovy bible.
Nás zde však nyní více zajímá osobnost autora ornamentálních iniciál v Bibli

písaře

Zikmunda. Byl to jemný

umě

lec, který dovedl vyvolat ornamentikou estetický účin. Iniciální písmena zasazoval do čtvercových jen občas vykrajovaných polí a vypIĎova1 jejich dříky monochrbnním akantem .
(Někdy používal k jeho malbě též řídké mušlové zlato nebo
stříbro, . které stářím zčernalo.) Interko1umnia a postranní

bordury zdobil tenkými

žerděmi

okrajích do rozvilin a

spi~ál.

prokl á dal stylizovanými

květy

přecházejícími

na vpdorovných

Tento filigránský ornament
a vyhublými

špičatými

nebo

7J

laločnatými

listy, Jeho dilem jsou

nepochybně

též

dvě

or-

namentální iniciály v latinském sborníku NK ČR IX D J z r.

papíře, 51/

11117 psaném kurzívou na
Dříky některých
plněny

se

iniciál tohoto ornamentalisty jsou vy-

drobnými rozetkami v kroužcích, což je motiv, s nímž

častěji

setkáváme v

pozdějšícb

husitských rukopisech,

Slohová kri ti!<a vede k závěru, že ornamentalľsta sám se na
nicb podílel, Lze mu totiž s velkou
psat

některé

pravděpodobností při

z jednodušších iniciál ve významné latinské
ČR, XIII A J},5 2 / Nejlepší

Bibli Sixta z Ottersdorfu (NK
iniciály této bible,

zvláště

postavy

proroků

Aggea a zacha-

riáše (f. 25Jv, 254), jsou dílem Mis tra J.landevillova cestoPisu. 5J / Dále lze našemu ornamentalistovi snad připsat filigránovou složku výzdoby v české Bibli Zamojských (NK ČR,
4
XVII C 56}.5 / Tato bible byla iluminována v dílně hlavního
iluminátora Krumlovského sborníku, zvaného táž

~listr

Krw:I-

lovskébo Specula, který ornamentice toboto svého spolupracovníka za mnohé

vděčil,

Spolupracoval ovšem téz s Mistrem

Handevillova cestopisu, Vztahy mezi
lze

vysvětlit

těmito

třemi malíři

tím, že všichni vyšli z okruhu Geronského mar-

tyrologia,
Sixtova bible,
starší

literatuře

stejně

jako Bible Zamojských,

byly ve

kladeny do poloviny 15, stol, Nutno je

však datovat o dvě desetiletí dříve, To totiž vyplývá z jejich srovnání s další univerzitní biblí VI B II datovanou
e~plicitu na f, J85v r. 14Jo. 55/ Rukopis této latinské

v

bible, psaný dosti nevzhlednou kurzívou na papíře, byl zřej
mě určen

objednavateli omezených

finančních prostředků,

Byl

to nejspíš kazatel, jak lze aspoň usuzovat z toho, že za bi.
blickým te:ztem násl'edují abecední výklady biblických slov
a začátky perikop, Ornamentální iniciály a okrajový filigránový dekor této bible, provedený
zjednodušenou

pt~ci

vzniklou v

stříbrem"

dílně

lze považovat za

našeho ornamentalisty,

Dílenský ráz má ''!i nepříliš náročná úvodní inioiála, do níž
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je vkompomována polopostava sv. Jeronýma. Záhy'by na
cově

ještě princip~

rouše odpovídají

vrásčité

naturalistické pojetí jeho
směřování

K

svět

krásného slohu, ale

tváře

ohlašuje již

k pozdní gotice.

nejcennějším poválečným

akvizicím Národní knihovny

patří Žaltář Hanuše z Kolovrat z bývalého oseck~ho k1ášte-

71).5 61 Tento kodex, krásně psaný kaligra-

ra (sign. Osek

fickou bastardou, obsahuje latinské texty biblických Davidových

žalmů,

žalmů

Petrarkových

některých

kajícných a

je-

ho dalších modliteb. Je datován r. 1438. V obou jeho celočetných

stránkových miniaturách, v

figurá1ních a ornamen-

tálních iniciálách a v okrajových 'rozvilinách s droleriezářivých

mi je využito

harmonických barev a lesku dokonazáměr vytvořit

le zpracovaného zlata. To prozrazuje
ní kodex.
táře,

Nastíněný

stejně

luxus-

obsah a výtvarný charakter tohoto žal- o

jako jeho pojmenování odvozené od

pOZdějšího

majitele, katolického administrátora Hanuše z Kolovrat,
vedly automaticky k tomu, že byl ve starší
važován za dílo

určené

Překvapující

literatuře

po-

pro katolického objednavatele.
přinesl

výsledek

však ikonologický roz-

bor jedné z drolerií tohoto rukopisu na f. 14v. Tato drolerie

představuje

zbrojeného

mečem

rozpjatými

křídly.

je

a štítem, jak
Skřet

jednosnačně určen

již od

počát~

skřeta

hrbatého

jako

má

s

útočí

svůj

na husu s

štít

křižák.'

např.

ocasem, obojovně

označen křížem,

čímž

Husu používal }!. Jan Hus

činnosti

své literární

tos:ram. Zajímavý pro nás je

kratičkým

často

jako

svůj

tent.o jeho text, v

krypněmž

sám o sobě praví: "Ale že hus, pták pitomý, poznal jest
toho ostříže neživého

přikvačiti,

1=

ale vzdvih se

Již v Písni o Husovi,

papežel, protož nedal se jemu

lal

dal jest

přijímání

přík1ad

jiným."571

pod obOjí a arcibiskupu

ZbY;koVi se vyslovuje přání " ••• at húsky káží!", čímž jsou
mÍDěni Husovi přívrženci. Jéden z artikulů táborských člán
ků

z r. 1420 výslovně jmenuje zobrazení husy na korouhvích
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mezi povolenými

náměty.5 8 1

S

tí~

se zcela shodují korouhve

husitského vojska s obrazen husy na ilustracích Hartlaubova Kriegsbuchu a na

mědirytu

Velké bi tvy z Rot.hschildovy

sbírky (dnes v Louvru). Jeatě blíže má ke zkoumanému zobrazení v Žaltáři Hanuše z Kolovrat drolerie na titulním listě

epi~tol

rukopisu Rokycanova Výkladu Pavlových

(lú~,

jící ria zeleném pahorku, což je
účastníky

mu z

z r. 1466

II D lb).591 Husu na ní ohrožuje kuší šlechtic
průhledná
sněmu

tehdejaího zelenohorského

sto-

nará ž!m na panské
proti králi

Jiří

Poděbrad.

Skutečnost

tohoto

žaltáře

kresebně

že hlavní,

cítící

tvůrce

výzdoby

byl husita, je pouze ve zdánlivém rozporu

s celostranným Veraikonem ve zlatém filigránovém rámu na
f. l25v, tedy katolickým

námětem.

Ten v

něm

namaloval jiný

iluminátor, pro něhož je naopak charakteristický uvoln ě ný
601
rukOPis.
Současně byl vaak Veraikon, navazující na starou

předlohu,

namalován v jiném rukopise

mu objednavateli: v Šelenberské bibli

určeném

(PNP,

husitské-

Dg III 15, f .

379). 61 1 Je to jednosvazková latinská bible, dopsaná podle

e~plicitu

rém

v r. 1440 pr~ Mikuláše z domu U tří lící na Sta-

Městě Y

Praze. Výzdobu této bible

~/tvořil

pozoruhodný

následovník Mistra Mandevillova cestopisu, jemuž Krása
paal iluminace

několika kode~ů;621

přijmout dv ě ,

rodní knihovny, mohu z jeho atribucí
Hodin~m

jící se jednak k latinským

při

Pokud jde o rukopisy Násestaven ým

vztahu-

Vavřincem

z Březové a opsaným spolu s Petrarkovými Žalmy kajícnými
v rukopise XIII H 2, jednak

k.

l-!odlitební knížce Ladislava

Pohrobka (NK ČR, Teplá 39).
Oba

právě

jmenované rukopisy jsou drobného formátu.

první z nich obsahuje

dvě

figurální a

devět

ornamentálních

iniciál doprovozených působivou okrajovou výzdobou s květy,
monstry a maskami,
šeného

e~plicitu

při převazbě

bohužel

seříznutou.

Z poru-

na f. 256 lze odvodit vznik rukopisu v le-

tech 1440-1449. Sv. Vít je v e~plicitu označen jako "~tron
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nasvědčuje

pražského kostela", což
byl v tomto

případě

tomu, že objednavatel

nejspíše katolík.

V dílně ~fistra Šelenberské bible vznikla někdy v "letech 1453-1457 výzdoba druhé části Hodlitební knížky krále
Ladislava Pohrobka. Jako

písař

se svými verši na f. 84v

představil

Te~t

tera v Helk".l.

první

části

tohoto rukopisu

Jan "" z Ulmu, mnich

jím OpS3:lÝ zdobí l4 f i gurálních a

kl~š
něl;:o

lik ornamentálních iniciál a řada droleri:í. Úvodní celostranný obraz,

představující

trůnící

Hadonu adorovanou mla-

distvým králem, má nadprůměrnou úroveň. V ostatních, zběž
něji

provedených miniaturách je

třaslavá

obrysová perokres-

ba místy kombinována s pastózními nánosy barev. Krásův
předpoklad,
ještě

část

že tato první

králových Hodinek vznikla

v Rakousku, nutno korigovat

Zjištěním,

že její ilu-

minátor se již před r. 1444 podílel na výzdobě českých mariánských Hodinek v Knihovně Národního muzea (K~'1-!, III H
36).6 3 / Spolupracoval
začínal

" který se tehdy
rukopisů

přitom

s Mistrem Šelenberské bible,

specializovat na výzdobu žádan ých

drobného formátu.

Svědectví

o této jeho speciali:zaci vydávají -

kromě

rovněž dvě uměleckohistoricky

již jmenovaných památek -

dosud nezhodnocené klementinské modlitební knížky. První
z nich, Liber pracum (XIII H 3a), je psána pravidelnou kaligrafickou bastardou, velmi podobnou písmu již
žaltář

Hodinek XIII H 2. Dále je zde latinský

s

zmíněných

připojený

mi Augus tinovými a Petrarkovými žalmy da tovaný 1452 (XIII
H 31).64/ první

knížečku

zdobí

dvě

a druhou jedna figurální

iniciála, poškozená bohužel vlhkostí. Kromě toho obsahují
oba rukopiSy

několik čistě

provedených ornamentálních ini-

ciál s vegetativními Výběhy, jejichž tvary odpovídají stylu
Mistra Še1enberské bible.
Na

závěr

bych

chtěl

tem této úvahy je pouhý
kode~ů,

ještě

jednou

zdůraznit,

výběr rukopisů.

Výtvarně

že " předmě

hodnotných

dožadujíoích se naléhavě uměleckohistorického zpra-
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cování, je v Národní
řadě

V neposlední
nicemi

na~eho

jde

knihovně samozřejmě
přitom

o památky

státu. Mezi nimi vyniká

mnohem více.

vytvořené
mimořádně

za . hrabohatou

a kvalitní výzdobou Pontifikál biskupa Renauda de Bar,
nazývaný podle

pozdějlího

majitele tél Pontifikál Karla

Lotrinského (XXIII C 120). Byl vytvořen v l-!etách v letech
1302-1316 jako

součást význačného

souboru

rukopisů.

Ne-

dávno, se jeho výzdoba stala argumentem v diskusi o problegotick~ drolerie. 651 Jiné rukopisné památky západ-

matice
ního

původu

byly T

literatuře

sotva zaznamenány. Z nich

jmenuji aspoň Bibli VI Fg 68 vytvořenou ve druhé čtvrtině
13. stol. ve Francii, Jejíl drobné,
minace mají

svůj

význaM pro výklad

umělecky
počátků

hodnotné ilu-

gotického ma-

lířství.
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I.-II. Praha 1926-1927.

51

P. Brodský, Iluminované rukopisy,

61

Srv.: J. Krása, Die Reisen des Ritters John Handeville.
MUnchen 1983; z. Smetánka, ~ ikonografii středověké
vesnice. AR 37, 1985, s. 3l9n.; IC. Stejskal, Iluze
a symbol. Umění 35, 1987, s. 2lln, 252; D. Hejdová,
Na okraj ilustrací Handevillova cestopisu. Umění 35,
1987, s. 5l5n.
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303.
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7/

Truhlář,

J.

Catalogus codicum manu scriptorum Latinoqui in C. R. Bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur. I-II. Praha 1905-1906; týž,
Katalog českých rukopisů c. k. Veřejné a universitní
knihovny pražské. Praha 1906. (Dále citují vždy katalog la tinský. )
r~m

8/

E. Urbánková,Přírůstky rukopisného oddělení Univerzitní knihovny od vydání tištěných katalogů. In : Knihovna, Praha 1957; táž, Rukopisy a vzácné tisky v pra.žské
Univerzitní knihovně. Praha 1957.

9/

V. Plocek, Catalogus codicum Dotis musicis instructorum qui in Bibliotheca rei publicae Bohemicae socia1.isticae in Universitatis Pragensis servantur. ' Pragae
1973.

10/

Srv. A. Lehner, Česká škola malířská XI . věku (Koruno Vratislava krále , řečený Kodex vyšehradský). Praha 1902 ; J. l-laiHn, Codex :vyšehradensis
(faksimUe). Pragae 1970; A. Matějček , Pa.sionál abatyše
Kunhuty. Praha 1922; E. Urbánková - K. Stejskal, Pasionál Přemyslovny Kunhuty. Praha 1975; A. Matějček, Velislavova bible 'a její místo ve vývoji knižní ilustrace
gotické . Praha 1922; K . Stejskal, Velislai Bib1ia pieta. Pragae 1970.
vační evangelistář

11/

A.

~latějček,Maliřství .

In : Dějepis výtvarného um ění

v Čechách. I. Praha 1931 (passim).

12/

J. Krása, Knižní malba. In: České umění gotické,. Praha
1970, s. 244-303.
.

1 3/

Praha 1984. Viz ' statě J. Mašína, s. 102-119; K. Stejska" la, s. 288-298, 308-310 a J. Krásy, s. 405-549, 596-612 .

14/

J. Truhlář, Catalogus, Č. 2549. - Na vysokou výtvarnou
'kvalitu výzdoby tohoto rukopisu jsem upozornil v článku
Poznámky ke studiu malířské výzdoby středověkých rukopisů českého původu v Státní knihovně ČSR . v Praze. In:
Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků SK ČSR 5.
Praha 1988, s. 27-39.

15/

V. Plocek, Catalogus,

16/

J.

17/

H. SOUkupová, Iluminované rukopisy z kláštera blahosla-

Č.

213.

Truhlář, Catalogus, Č . 2252. - Uměleckohistorickou
literaturu uvádí J. Krása, Umění posledních Přemyslovc ů .
Praha 1982, s. 48.

vené Anežky v Praze na' Františku. ČNM 153, 1984, s. 69
-97.
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18/
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to poukázal P. Brodský, Iluminované rukopisy,

č.

110.

19/

J. Pražák, Ke studiu českého knižního umění XIII. stoletL In: Umění 13. stoleti v českých zemích,. Praha
1983, s. S78n. To se shoduje s postřehy J. Krásy,
Umění pOSledních Přemyslovců, s. 48.

20/
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21/

Uvedený, motiv spojuje tuto postavu po obsahové stránce
s Bacchem, vypouštějícím z úst úponky s vinnými hrozny
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v Národní kniho~~ě, XVI G 23, f. 55v. K. Stejskal, Profánní náDJěty malířství 13, století. In : Umění 13. století v českých zemích. Praha 1983, s. 346. Bacchus byl
ve středověku chápán jako synonymum vína. - J. Krása
(Die Illustrationen des Prager Kode~ der "Mater verborum". In: Festschrift fur F. Hutherich zum io. Geburtstag. MUnchen 1985, s. 249) odmítá mou identifikaci zmíněného vinaře s Baccbem, protože potom by prý byla tato
miniatura v konte~tu rukopisu izolována. To Je v~ak
omyl. Na f. 85 je zde totiž namalován Joná~ vyvržený
velrybou, jak šlape levou nohou na hlavu ležící polonahé ženy, což je antikizující Terra-Země. Jinou takovou personifikaci na f. 1 označuje nápiS jako Estas.
Životnost antické tradice vyplfvá rovn ě ž z textu tohoto rukopisu.

22/

K. Stejskal, Iluze a symbol, pozn. 32.

23/

~ VÝvoJi názorů na tohoto malíře viz: J. Krása, Knižní
malba, s. 247, 15. 342 až 346, 349; K. Stejskal, Umění
na dvoře Karla IV. Praha 1978, s. 53, 65n., 117,
225n.; P. Brodský, Neznámá miniatura Mistra křižovnického brevíře. ČNM 154, 1985, s. 121-124.
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24/

K. Stejskal, Zpráva o ' vědeckém zasedání o dějinách slovanské kultury v českých zemích. Umění 22, 1974, s. 90.

25/

Některé

26/

J. Krása, Knižní malba, č. 364.

27/

K. Stejskal, Rukopis Proroků rožmberských a některé
otázky české bible. Umění 34, 19~6, s. 74-79.

28/

J. Trůhlář, Catalogus, Č. 2347.

Truhlář,

Catalogus,

č.

2432.

z nich reprodukoval V. Kyas, První český pře
klad bible. Praha 1971; týž, Staročeská bible Dráždanská a Olomoucká. 1.-111. Praha 1981, 1985, 1988.
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29/

S citacemi Seneky se setkáváme např. u Vojtěcha Raňků
z Ježova, Jana Protivy, Jana Husa, Jakoubka ze Stři
bra, Jana Želivského aj. Již předtím se však mluví o
"mistru Senekovi" ve staročeské Legendě o apoštolíchj
Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. ·
Vyd. B. Havránek - J. Hrabák a kol. Praha 1957, s.
190.

30/

K. Stejskal, K problematice českého knižního malíř
ství václavské doby. · Umění 22, 1974, s. 556n. Článek
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31/

G. Schmidt in: Gotik in Bohmen. ~liinchen 1969, s. 236.

32/

J.

33/

J. Krása, Rukopisy Václava IV., obr. 123.

34/
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iluminátorovi muzejního rukopisu XII A 17.

35/

J.

36/

K. Stejskal, Umění na dvoře Karla IV., bar. obr. 77.
Zde tento rukopis mylně spojuji s poslední cestou Karla IV. do Paříže r. 1378. J. Krása (o zlatnících Karla
IV., Uaa 1978, Č. 2, s. 16) poukázal na to, že rukopis
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37/

A.

Matějček, Malířství,

38/

J.
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39/

V. Kotrba, InCantia Christi.

40/

Eucharistickým významem tohoto námětu oblibeného v před
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vitráže ze Slivence v kontextu české gotické malby.
Umění 34, 1986, s. 58n.

41/
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42/
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43/
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44/

J.

Truhlář,
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J. Krása, Knižní malba, Č. 399, kde starší literatura.
46/
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47/
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bar. obr. 82.
48/
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J.
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60/
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kláštera . Před polovinou 1J. atol. NK ČR,
XIV E 15, f. 1. Snímek F. Krejčí.
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2/ Mistr Samsonovy historie: Pape~ ňehoř. Homi1ie
sv. ňehoře a Remigia. Datováno 1398. NK ČR,
VI Fb 26, r. 2. Snímek P. Paul.
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3/

Mistr Samsonovy historie: Trůnící David s harfou.
žaltář. Před

r . 1400. NK ČR, VII H 5. f. 10 .

Snímek Z. Kravková .
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4/ Inioiá1a I s karyatidou. Mora1ia papeže

~ehoře II. Datováno 1394. NK ČR, V A 21,

r.

25. Snímek P. Pau1.
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s/

Infantia Christi. Petr B1esnenský: Epišto1y .
Konec 14 . sto1. NK ČR,. VI D 8, f. 1.
Snímek p. Pau1.
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6/ Kristus Trpite1. Brevíř ze začátku 15. sto1.
NK ČR, VII H 5d, f. 183v. Snímek Z. Kravková.

89

7/ Mistr Zmrzlíkovy bible: Viklef píše

svůj traktát.
John Viklef, De veritate saorae scripturae.
Kolem 1411-1414. NK ČR, vrr c 3, f. 2.
Snímek Z. Kravková.
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8/

Ornamentální iniciála O. Latinská bible písaře
Zikmunda z Domažlic. Datováno 1419.
NK ČR, VII A 8, f. 207. Snímek Z. Kravková.
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9/

Ornamentáln'í iniciála N. La tinská bible SLIta
z Ottersdorfu. Před 1430. NK ČR, XIII A 3, f. l 8 7v.
Sn í mek Z. Kravková .
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10/ Karikovaný křižák útočí na husu symbolizující
husitstvi. Žaltář Hanu~e z Kolovrat. Datováno 1438.
NK ČR, sign. Osek 71, r. l4v. Snímek Z. Kravková.
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Karel

S t e j s k a 1

Zu einigen Ergebnfssen der kunstgeschichtlichen Forschung
der mittelalterlichen Handschriften in der Nationalbibliothek der ČR
Zusammenfassung
Die Netionelbibliothek der ČR besitzt eine eigene Reihe der il1~~inierten Hendschriften, die bis vor kurzem von
kunstgeschichtlichem Gesichtspunkt weder untersueht noch fotografiert wurden. Das bedeutendste romanische Denkmal gieser Art ist des Brevier XIV E 15 aus der Zeit von der Halfte des 13. Jahrh~derts. Seine Eingangsinitiale mit der Halbfigur des ~egnenden Heiligen steht dank aeiner hohen bil denden Qualitat und der Stilauffassung nahe dem Werk des Hauptilluminators des berUbmten Choralbuches aus dem Kloster Sedletz (auch in der Staatsbibliothek aufbewahrt, XIII A 6).
In dem obgennanten Brevier treffen wir auch euf ornamental~ Initialen und eine Péderzeichnung des Oberkorpers einea
Monches. Die Maler anderer Handschriften sind schon bekannt.
So zum Beispiel zwei gemalte " Initialen in der Sammlung lateiníscher Schriften III D 4 malte der Illuminator des Breviers des Grossmeisters Leo. Dieses Brevier stammt aus dem
Jahre 1356 und ist auch in der Nationalbibliothek aufbewahrt
(XVIII F 6). Die ornamentalen Initialen in dem Werk Orationale (VI Pb 12) und die anspr~chsvollere Verzierung des
Werkes Moralia des Papstes Gregor aus dem Jahre. 1394 (V ·A 12)
verfertigte ein interesaanter Il1uminator, der auch Mitverfaaser anderer Handschriften ist.
Zu den zwei Handschriften, die in den Werksta~ten der
Maler der Bibel Wenzels IV. illuminiert wurden,gehoren auch
einige andere Handschriften. Vor al1em ist es die lateínisebe Sammlung XIII F 9, in der in die lnitiale Q der Illuminator Frana die Halbfigur des Philosophen Seneca malte.Die
Figuralinitialen in den Peter Blesnensis Episteln XVII A 29
und in dem Psalmenbuch V H 5a, die Mehrhei t der lni tialen J.n
den Homilien des hl. Gregors und 1m Remígium aus dem Jahre
1398 (VI Fb 26) sind mi t dem Werk eines anderen Illuminators des Konigs, mít dem sogenannten Meister der Sarnson Geschichte identisch. (Der Verfasser identifizierte ihn schon
frUher mit dem ersten Illuminator des Messbuches Wenzels
von Schossendorf und mit dem I11uminator der Marienhoren,
die in der Bib1iothek des Nationalmuseums aufbewahrt sind
V H 36.)
Einige Jahre spater wurdan zwei andere Breviere mdt
den Figuralinitialen verziert (beide sind 1IJ, der Staatsbibliothek aufbewahrt: VI G 13 und V H 5). Ihr Maler nahm
hochstwahrscheinlich an der reichen Verzierung der Stuttgarter Bibe1 des Propstea Pranz von Jevičkg aus dem Jahre
1411 tei1. Das bekannte John Wic1e!s Portrat in der
M
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Handschri!t VII C 3 schrieb der Autor schon frUher dem
H~uptilluminator der Leitmeritzer-Wittingauer Bibel des
Munzmei's ters Peter Zmrzlík von Schweissing zu. Die ornamentalen lnitialen in der lateinischen Sammlung aus dem
Jahre 1417 (IX D 3) stehen sehr nahe der Ornamentik des
zweiten Illuminators der Bibel Siegmund von Taus (VII A 8);
SS Ende dieser lateinischen Bibel ist das Datum 1419 angefuhrt. Spater, vielleicht um das Jahr 1430, entstanden die
Abschriften der Wiclifs Werke in den Handschriften III B 5
~d X Dll. Sie sind mit ornamentale~ lnitialen verziert.
Solche Initialen wurden in der Werkstatte des Meisters des
Krummauer Speculuma benutzt. Aus der Sphare des Martyrerverzeichnisses stammt auch der gut geschu1te Ma1er, der die
Verzierung der lateinischen Bibe1 VI B II aus dem Jahre 1430
durchfUhrte. Von dem Meister der SChe1lenberger ~ibel stammen die 1ateinischen Horen von ~aurentius von Brusau
XIII H 2, das Gebetbuch des Ko~gs Ladis1aus Postumus
(Tepel 39), weiter zwei Miniaturen in anderen zwei HandschrHten: in dem Liber precum XIII H 3a und in dem lateinischem Psa1menbuch aus dem Jahre 1452 (XIII H 3i).
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V i t o v s k Ý

Jakub

K PROBLEMATICE ILUMINÁTORSKÝCH A K.~HAŘSKÝCH DÍLEN
V ČESKÝCH ZEHÍCH V LETECH ~310 - ~378
Následuj!c! příspěvek je věnován problematice i~umi~á
~orských

a

knihařských

dílen doby Jana Lucemburského a Karmalířství ~ucemburské

la IV., Samotnému knižnímu

doby, byla

v minulosti věnová~a značná pozornost. Dosažené poznatky
Kare~ Stejska~

shrnuli naposledy
le

Dějin českého

Mnoho otázek je však stále

a Josef Krása v prvním dí-

umění vydaném : ČSAV

výtvarného

otevřeno.

1

v r. 1984. / '

Jednim z , hlavních pro-

b~émů je, kd~ vznika~y lu~usn! rukopisy určené pro zákazn!ky spjaté s okruhem panovnického dvora a jak docházelo k d!lenským kontaktům pOdmiĎUjícim vznik tradice, která později
vyústila v rozvinutou knižní kulturu doby Václavovy. Proto
se

zaměřujeme

na otázky lokace

nejdůležitějších

dílen

a~ě

které další s tím souvisejíc! problémy. Jde jen o faktografické poznámky k

1378. Knižní

nejvýznamnějším rukopisům

~turou vác~avské

z období dor.

doby, která je dokumentová-

na daleko v~tšim množstvim pramenů, se budeme zabývat při
jiné

pří~ežitosti.

Je známo, že na

počátku

lucemburské doby pracovala v

Čechách především velká i~uminátorská dílna zaměstnávaná

Eliškou

Rejčkou.

Re,1čka

byla vdovou po kr-ál:!.ch Václavovi II.
těchto oko~ností

a Rudolfu Hababurském'. Za
že dílna pracovala již

dřive

kazy však nemáme. Rukopisy
ani

Rudo~fa,

zemřelého

Nejstarší prací
ka'la

dvě

Vác~ava

o dva r .o ky

Rejččiny

Svatojiřských p~enářů.2/

II.,

Z dílny

pravděpodobné,

zemře~ého

později,

dílny jsou

minia tury z doby po r.

je

krá~ovský dvůr.

pro

Přimé dů

vr. 1305,

se nezachovaly.

pod~e zjištění · K.

~307

dá~e

Stejs-

zasazené .v jednon z tzv.
pochází

o něco , mladší

soubor devíti liturgických kodexů,jímž se podrobně zabýval
hlavně Jan Květ. 3 / Rejččini i~uminátoři navázali na západo-
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původu,

evropské vzory, ale spojili je s prvky italského

Několik p~ích rukopisů vzniklo na Rejččinu objednávku
v letech 1315-1317 s tím, že budou
rukopisů

teru, Podle obsahu
cisterciáků,

rem
nově

se

věnovány

počítalo

jakémusi kláš-

s mužským klášte-

Byly však odevzdány až v r, 1323

založenému klášteru

cisterciaček

kodexů ještě

který byl soubor

zdobila jedna a táž skupina

na Starém

zvětšen,

Všechny

iluminátorů,

V

Rejčkou

Brně,

pr?

kode~y

vy-

terčích

bordur

jsou na tř.ech místech zobrazeni tonsurovaní prosebníci v
hnědé

kutnách šedomodré a

barvy,

Kromě

nich je na okraji

jednoho folia zobrazen ještě čtvrtý prosebník v bílém piáštíku se širokými rukávy a hlavou bez tonsury, který se v
připojené

invokaci

označil

jménem Petr, Postavy

prosebníků

jsou pova~ovány za portréty iluminátorů, Přesné určení dílnedořešeným

ny je
ny

připisovaly

kutně,

Květ

prOblémem, Dosavadní pokusy o lokaci díl-

zvláštní význam

postavě

spojil vznik dílny s

prosebníka v

Rejččiným

hnědé

pobytem v Hradci

Králové a s benediktinským klášterem v Opatovicích . Dokončení kodexů

situoval do Brna, K, Stejskal kodexy při piSUje

předpokládaným uměleckým

v

Břevnově

zmL~ěným

u Prahy a

dílnám v benediktinském klášteře

brněnským malířům

Rejččině závěti

v

Ulrichovi a Peškovi

z r. 1335,4/ Helena Soukupová

předpokládá návaznost na dvorskou františkánskou dílnu,

která pracovala do konce 13. stol, v pra~ském klášteře sv,
AneŽky,5/
Rejččina

iluminátorská dílna pracovala s

praVděpodobností přímo
určení

je

v Praze na Starém

největší

Městě.

Pro její

směrodatné rozrůznění kostýmů prosebníků

pisech, dále zprávy o pražských domech Elišky
nečně přesná

a ko-

lokace zlatnické dílny, v níž vznikly Svato-

jiřSké plenáře,
naznačují,

v ruko-

Rejčky

Diferencované kostýmy a

účesy prosebníků

že šlo o dílnu smíšenou, složenou z

různých ře

holních kněží 'i laiků, Post~va benediktina v hnědé kutně,
pokud je to

vůbec

benediktin a ne

hnědý

cisteroký konvrš,
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je podružná a není ještě důkazem benediktinské~o původu celé dílny, Účast benediktina je možné vysvětlit též pouhou
výměnou

jednotlivých umělců mezi královským dvorem a benediktinskými kláštery, při níž měl dvůr zřejmě dominantní
postavení, Je známo, že světití umě10i ReJččina manžela Václava II, praoova1i pro benediktinské kláštery,6/ Za vedoucího Rejččiny dílny musíme považovat laika Petra, Jehož
portrét je akcentován zvláštním umístěním a signaturou,
Velká dvorská smíšená dílna vznikla z~ejmě ve velkoměstském
prostředí, nejspíš na Starém Hěstě pražském, kde bylo na
začátku 14, stol, hlavní ~entrum dvorského života, Pro před
poklad, že Rejččina dílna pracovala na Starém Hěstě, svědčí
dosud opomenutá skutečnost, že Rejčka vlastnila velkou rezidenci u staroměstského klášt~ra sv, Jakuba,?/ Týž původ
dílny potvrzují i miniatury ve SvatojiřSkém p1enáři, který
ovšem nevznikl v Břevnovském klášteře, jak se domnívá Stejskal, ale ve staroměstské dílně Václavova a Rejččina dvorního zlatníka mistra Konráda,B/ Hypotéza o velké umělecké dílně pracující v Břevnově pro královský dvůr, kterou kdysi
zformuloval Emanuel Poche, je pouhou fikcí založenou na nesprávném výkladu klášterních účtů,9/
Rejččina dílna byla dílnou soukromou, Celá dílna nebo
její část se s Rejčkou zřejmě stěhovala z Prahy do Hradce
Králové a zpět a potom do Brna, kde se po dokončení rukopisů a po Rejččině smrti rozešla , Stopy jejího dalšího půso
bení můžeme zjistit v Čechách i v Brně,10/ Rejččiny i1uminátory pracující v Brně však nelze přímo ztotožnit s malíři
Ulrichem a Peškem zmíněnými v její závěti, Oba patřili k poněkud mladší generaci, O Ulrichovi, 'který zemřel v r, 135B,
se zachovala řada zpráv, z nich~ vyplývá, že nebyl mnichem
ani iluminátorem, ale významným brněnským měštanem, v jehož
dílně spojené dlouho s dílnou střeleckou vznikaly nejspíše
štíty, deskové obrazy a snad i dřevořezby, Šlo zřejmě o nejvýznamnější malířskou dílnu v tehdejším Brně,ll/ Halíř Pe-

98

šek zemřelý asi až v r. 1366· byl sice řemeslníkem při Starobrněnském klášt;eře,

ale jeho tOtOŽDOSt .s Petrem zobraze-

ným v rukopisech je zcela nejistá. Rejččinu závět, z níž
vyplývá, že v r. 1335 na Starém Brně pracoval, nelze vztáhnout k

vět

se

rukopisům dokončeným

zřejmě

zhruba o deset let dříve. Zá12
/ Vedoucí Rejččiny dílny

týká jiných prací.

Petr mohl být spíše totožný s
o

němž

ještě

bude

brněnským

katedrálem Petrem,

řeč.

Jinou dvorskou iluminátorskou dílnou, která pracovala
v Praze

na

počátku

lucemburské doby, byla dílna Pasionálu

abatyše Kunhuty. Tzv . Pasionál abatyše Kunhuty je, jak známo, iluminovaný sborník mystických
slovské

princezně Kunhutě,

traktátů určený přemy

která byla. od r. 1302 do své

smrti v r. 1321 abatyší pražského

Svatojiřského

kláštera.

Pasionálem se naposledy zabývali K. Stejskal a E. Urbánková. 13 / Za autora ilustrací Pasionálu je zcela oprávněně považován

svatojiřský

Lokace a širší

kanovník Beneš, který knihu psal.

časové zařazení předpokládané

14

dílny je

/

urče

no písemnými zprávami o Benešovi. Při interpretaci těchto
písemných zpráv však došlo k
-ba

zpřesnit

vala na

faře

některým omylům.

v tom, že dílna nikdy, ani
v

Přílepech

Lokaci je

přechodně,

tře

nepraco-

u Rakovníka, kam bývá situována na

základě mylného ztotožnění Benešovy kanovnické prebe~dy s
1S
farou. / Stanovištěm dílny byla Praha, a to Jiřský klášter
16
nebo opět Staré Město pražské. / Podobně nepřesná je dosa-

vadní chronologie dílny. Vročení počátků Benešovy činnosti
k r. 1294 není Správné; v tomto případě jde o chybnou interpretaci data post quem ze starší 1iteratury.l?/ Prebenda,
kterou Beneš získal, se uvolnila teprve kolem r. 1303 nebo
po něm a přesnou dobu Benešova nástupu vůbec neznáme. 18 /
Prvním zcela bezpečným dokladem Benešovy e~istence je teprve samotný Pasioná1 z doby po r. 1313, kde spolehlivou oporou datování jsou zmínky o vzniku dvou částí literární
předlohy v letech 1312 a 1;14. 19/
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Datum
Nejmladší

dokončení

částí

Pasionálu je

rukopisu je

byly objeveny na

přídeští.

třeba rovněž upřesnit.

dedikační list~ · jehož

koncepty

Nelze však souhlasit s názorem,

že dedikační list a s ním i část Pasionálu byly iluminovány teprve po r. 1320. Titulatura skladatele traktátů dominikána Koldy, zobrazeného na dedikačním list~ spolu s Benešem, Kunhutou a jeptiškami, totiž odpovídá ptechodné situaci, kdy byl Kolda suspendován ze svého úřadu inkvizitora a zastával jen funkci klášterního lektora. Tato situace
trva ·la od r. 1315 do r. 1318, kdy byl Koldovi ářad invizitora vrácen a kdy se stal navíc dominikánským provinciálem, takže Pasionál musel být dokončen nejpozději k tomuto
datu. 20 / Beneš byl zřejmě profesionálním dvorským iluminátorem, pro něhož byla kanovnická prebenda jen určitou formou mzdy. Z pramenů plyne, že ačkoli zemřel teprve mezi lety 1334-1342, nevytvořil pro Jiřský klášter žádné jiné významné dílo. 2l / Mohlo by to znamenat, že iluminované kodezy
z jeho dílny byly určeny jinam, možná pro Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu. Nelze zcela vyloučit ani tvorbu
pr~ širší okruh zákazníků nebo na prOdej.22/
Nejdůležitější je ovšem problém,

je-li sloh ilustrací
Pasionálu projevem doznívání přemyslovské tradice nebo naopak odrazem nové situace vzniklé v Praze po nástupu Jana
Lucembursk~ho. S tím úzce souvisí otázka, kde se Beneš vyučil. K Rejččiným rukopisům ne~á Pasionál žádný přímý vztah.
Benešův malířský projev je zpočátku čistě západoevropský,
ale postupem času přijímá byzantinismy, jako by se malíř
vyučený v oizině teprve seznamoval s českým prostředím.
Stejskal proto

předpokládá

Benešovo školení ve Franoii.

Nelze však vyloučit ani možnost, že se Beneš vyučil v Praze v nějaké dílně, která přišla z pomezí Francie, Německa
a Nizozemí s Janem Lucemburským. Práce na Pasionálu . byla
zahájena až tři roky po Janově nástupu na český trůD. Při
tom

právě lé~a

1311-1314, kdy v Praze za nezletilého Jana

~oo

v~ád~

jménem císaře Jindřicha Lucemburskéh~ . vynikajícJ cír-

kevní . hodnostář a státník Petr

zAspe~tu,

byla. spojena se

silnou vlnou porýnskýcb, francouzských a nizozemských vlivů.

Umě~eckým

příznačným

dílem

pro tuto dobu byla

ztracená majestátní socha Václava II., kterou pro
pohřebiště

slovské

např.
přemy

na Zbraslavi ulil z bronzu brabantský

mistr Jan 23 / a asi i nedáv=o objevené středověké jádro do24
mu U zvonu na Starém Městě pražském. / Je pravděpodobné,
že toto městské sídlo se sochami znázorňujícími Janův inaugurační

.

peltu.

soud dal pro nezletilého krále postavit Petr z As-

2~

Stavitel a

•

sochař,

ktery pracoval v

stejně

členem

jako Petr z Aspeltu

domě

U zvonu,

uměleckou

znal porýnskou a francouzskou

tvorbu a snad byl
26
Janova doprovodu. / Im-

portovaný záp~dní sloh nejstarších folií Pasionálu by do
sféry dvorského umění doby Aspeltova poručniotví dobře zapadal. 27/
Pražská iluminátorská produkce třicátých a čtyřicátých
let je sice doložena
neměl určujíoí
poněkud

několika

nejasná zmínka o

vi,2B/ O rozsahu a
knižní produkce

staroměstském knihaři Jindřicho

kvalitě

nelze vyslovit zcela
postavení mezi

rukopisy, ale žádný z nich

význam pro další vývoj, Z r, 1337 pochází
pražské knižní tvorby té doby

bezpečný

soud. O rozvoji

svědčí některé
brněnskými

písemné zprávy,

písaři

brněnské

Významnější

asi zaujímal katedrál Petr

zemřelý před

r, 1351.29/ Výrobu pergamenu v Brně ve čtyři
oátých leteoh zajištovaly již dvě živnosti. 30 / Vzniklo i
brněnské písařské bratrstvo. 3l / Důležité je, že ·Brno bylo
významným ohniskem italských
měly

vlivů.

Vztahy Brna a Itálie

starou tradici z doby kolonizace a z

Nejmohutnější

vlna italských

vlivů

počátku

14. stol.

však zasáhla Brno v r.

1334, kdy se zde po bezmála tříletém pobytu v severoitalské
lucemburské signorii usadil
Brna a severní Itálie se
tra Jana

Jindřicha

dvůr markraběte

ještě

Karla. Svazky

utužily vládou Karlova bra-

v alpských zemích, episkopátem Karlova
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kancléře

}1ikuláše z Brna v Trentu a dalším Karlovým taže-

ním do Itálie v r. lJ40. Vlašj působící v Brně navázali
pracovní a příbuzenské kontakty s brněnskými obchodnílq a
umělci.

příbuzenského poměru

Do

s Vlachy nakonec vstoupil

i nejv1z~amnější brněnský malíř Ulrich, o němž již byla
řeč.

Prostředníky

italských

vlivů

v knižní

malbě

však byli

spíše italští členové Karlovy markraběcí kanceláře a , na
itals~ém obchodu s hedvábím závislí vyšívači} pracující

společně
V
DU

's iluminá tory. 321

Karlov~ brněnském

Elišky

kopis

Rejčky,

čtyřicátých

vznikl
let,

skriptoriu, které navázalo na dílnejpozoruhOdnější

Brevíř

iluminovaný ru-

rajhradského probošta Vítka.

Datování a osoba objednava tele

brevíře

jsou doloženy e:l:pli-

citem, z něhož plyne, že rukopis byl dokončen v r. lJ42
"bratrem Petrem na náklad bratra Vítka probošta v Rajhra-

dě".JJ!

Datování do r. lJ42 potvrzují i komputistické ta-

bulky začínající r. 1343. Brevíř je pozoruhodný již tim,
že je dílem tří iluminátorU, kteří zároveň reprezentují
tři různé

generace dvorských

malířů.

možná vedoucí dílny Petr, navázal

Nejstarší iluminátor,

ještě

na

Rejččiny

rukopi-

sy dokončené na Starém Brně~ Mladší spolupracovník OVládal
již severoitalsky pojatý styl, na který

později

v Praze na-

vázal Mistr brevíře křižovnického velmistra Lva, s brněn
ským iluminátorem snad dokonce totožný. Dílem
minátora jsou

tři

stáří

rázky, o jejichž
ský

původ brevíře

ží v

velmi

třetího

ilu-

pokročilé

separátní celostrann é obbyl ' veden vleklý spor. J41 Pro brněn

svědčí

následující okolnosti: Rajhrad le-

těsné

blízkosti Brna a probošt Vítek doložený v letech
lJ42-1J49 měl v Brně svou rezidenci. JSI Pro určení dílny má
však zásadní význam
bětem

Karlem.

na f. 9

zjištění

brevlře

příbuzenství

s merkra-

znak se znamením

pUlměsíce

Vítkova

Vítkův červenobílý

se totiž v hlavnlch rysecb shoduje se zna-

kem olomouckého biskupa Jana Volka, který byl Karlovým nevlastním strýcem. Karlovou nevlastni tetou a Volkovou ses-
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trou byla pustiměřská abatyše Eliška. Vítek byl nejspíš

markraběte. 36/

druhým nevlastním ·strýcem
.d.íme do

vysvětlit

lze

Proto

brevíř řa

·brněnského dvorskéh;;" ~kruhu. Brněnským púvodem
i návaznost na

Rejččiny

rukopisy a silný se-

veroitalský vliv.
V Praze
činnosti
měrů

po

můžeme

od konce
Karlově

pozorovat další rozmach iluminátorské

čtyřicátých

nástupu na

let. Souvisel se

český

změnou

německý trůn.

a

1350, kdy poptávka po iluminovaných rukopisech

Před

por.

převažovala

nad na,bidkou, začala v Praze pracovat iluminátorská dílna
z·v aná podle jednoho z
~~x Dvořák

rukopisů

Augustinus super Johannem.

ji považoval za roudnické klášterní skriptori-

um, ale další bádání prokázalo, že pracovala v Praze. Z její produkce dnes známe nejméně třináct kodexů určených pro
pražské i mimopražské církevní instituce. 37/ Výzdoba rukopisů

je pojata v duchu

středoevropského

kompozitního slohu

a není nijak kvalitní. Význam dílny spočívá především v
hromadné produkci. Dílna byla ·

činná

ještě

na

počátku

šede-

sátých let. Jejím provozovatelem ' byl podle signovaného autoportrétu v nejvýznamnějším článku souboru, Bibli z Nisy

.

8/

z r. 1354, "l-1ikuláš il.uminá tor z Prahy". 3

Iluminá tor Mi-

kuláš Je dol.ožen také dvěma soudními zápisy z let

1353 a
1360 na Starém f.1ěstě pražském. 39/ Mikul.áš byl měštanem.
V medail.onu na konci bibl.. je zobrazen s
číší

na

v ruce. Vedl.e stojí

učence

zabraného do

zp~ostředkovatel

čtení.

mečem

za pasem a

ukazující prstem

Tato osoba asi

představovala

příštího zákazníka. Jiná ilustrace na začátku knihy znázorňuje písaře ve společnosti ml.adé ženy u džbánu vína v duchu

žertovnýoh písařských průpovědí. Mikulášovo skriptorium je
dnes nejlépe dokumentovanou písařskou a iluminátorskou dílnou Karl.ovy doby.
Na
stopy

začátku

činnosti

padesátých let se v Praze objevují první
il.uminátora

Brevíře křižovnického

vel.mistra

Lva. Severoitalsky orientovaný Mistr křižovnického brevíře
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vyšel z
Mistra

brn ěnské

dvorské dílny, o ní ž již byla

křižovnického brevíře

pracovala v Praze

s dílnou iluminátora J.likuláše. }Iezi

oběma

ř eč.

Dílna

současně

dílnami vznikl

konkurenční

vztah. Mistr křižovnického brevíře tvořil poa kvalitněji, z ískal převahu a soustředil se na
práci pro pražské instituce. Po r. 1350 vytvořil Žaltář

kročileji

kláštera sv.

Ji ř í,

pozd ě~i

upraven ý pro karlštejnskou l<a-

pitulu, v r. 1356 Brevíř velmis t ra Lva a v letech 1359-1360
první část Antifon ář e vyšehradské kapituly. Druhou část
Antifonáře vytvořil j iž jiný iluminátor, jehož dílem je také tzv. Kapituln í bible A 2,3 určená původně pro klášter
Na Slovanech. Po r. 1363 dílna pracovala na Chorálních knihách pražského arcibiskupa Arnošta . Atribuce pOZdních prací
bude třeba ještě zpřesnit. Členové dílny jsou anonymní. 40 /
Hlavním cen trem výroby a směny knih bylo i v Karlově
době Staré Město pražské, zejména ulice mezi kostelem sv.
4l
Valentina a kostelem sv.Mikuláše. / Zde sídlil proslulý
humanista ', bibliofil a Karlův kancléř Jan ze Středy a něk
teří

Usadili se zde také písaři a iluuniverzita se na rozvoji knižní
produkce přímo podílela. Podle nejstarších statut spadali
pod pravomoc rektora kromě učitelů a studentů také ·všichni
písaři, ilumináto!i, korektoři, pergameníci , knihovníCi
stacionáři, lékárníci, vazači knih a jejich prodavači". 2/
univerzitní

minátoř i .

mist ř i.

Nově utvořená

4

,

4 /

V r. 1361 je na Starém Městě zmíněno písařské bratrstvo. 3
Není vyloučeno, že v tomto sdruženi byli i členové oísařova
a Středova skriptoria. Někteří umělci z knihařských oborů
44
byli členy malířského bratrstva. / Účast iluminátorů a knihařů

v

malířském

bratrstvu však nebyla zdaleka tak velká,

jak se př~dpokládá. Zvlášt v pozdější době byla spíše výdimkou. Známe také jméná několika osob, které se v Karlově
době na Starém Městě výrobou a směnou knih zabývaly. Kromě
iluminátora Mikuláše zmiňovaného v letech 1353-1360 je zde
v leteoh 1356-1364 doložen pergamenik Heřman,4 5 / v letech
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lJ60-lJ66 pergameník Jan,4 7 / v r. lJ64
prodavač

a v r. lJ65
hař

Posledně

knih Matyáš.
dům

v r. lJ72 získal e:tekucí

karmelitánů a před r. 1401,

va3ač Křištan 48 ;'

na .Novém

jmenovaný kniMěstě

u kláštera

jak se zdá, odešel do Vratisla-

měštanství knihař Pavel,
knihařskou živnost měl
Sluka. 51/ Povolání knihařů a ob- -

Vi. 49 / V r. lJ72 p»ijal pražské
snad

Matyášův společník. 50 /

" 'Praze v r. lJ7J l-likuláš
chodníků
tostně

s knihami

zabývaly i

často

Jinou

splývalo.

Směnou

příleži

knih se

jiné osoby.

Po Karlově císařské korunovaci v Římě v r. lJ55 dosáhla knižní a iluminátorská produkce v Praze a
kvalitativně

dvorští

stupně.

nejvyššího

umělci, kteří

Brně

nového,

Zasloužili se o to noví

zhotovovali dokonale psané a ilumino-

vané rukopisy'. Utříděním prací této skupiny se od dob Maxe
Dvořáka zabývala řada badatelů, ale ' stále není jasné, zda
poj~té

nejstarší zachované rukopisy
ho slohu, Misál
ze

Středy,

Středy

v duchu nového dvorskéBrevíř

probošta Mikuláše a

Jana

vyzdobil jeden a týž iluminátor a zda byl nový

sloh zaveden
ze

brněnského

dříve

v

Brně či

v Praze. Mistr

hlavně

pracoval snad

pro

císaře,

brevíře

na jehož

Jana
dvoře

Jan ze Středy zaujímal vedle místa kancléře i neoriciální
runkci rádce ve
zachovaly.

věcech umění.

Brevíř

kého

malířského

čila

s prvky

stylu, v

vační

němž

Jana ze

ale prostší.

Středy

brněnského

Sloh

Předpokládá

Dvorští

iluminátoři

nebo se školili u italského

stačil

misálu je

se, že Mistr

získal vlašské školení

jízdy v r. lJ55.- 52 / Je to však

tože krátkodobý pobyt sotva
lismů.

rukopisy se však ne-

je pojat v duchu plastic-

se hlavní italská složka slou-

pařížského původu.

ještě italštější,
brevíře

Císařovy

Středy

Jana ze

během

koruno-

nepraVděpodobné,

pro-

k plnému ovládnutí ita-

asi pobyli v Itálii delší dobu
malíře

pracujícího v

zemích. V Praze je vlašská

malířská

ale zprávy o ní máme až ze

~edesátých

dílna

českých

písemně dolož~na,

1et. 5J /

Středisky

vého ita1izujícího slohu asi byly jak Brno, tak pražský

no-
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dvůr

a univerzita.
brevíře

Dílna Mistra

Jana ze

Středy

pracovala

zřejmě

ve Středově bezprostřední blízkosti. Problém lokace dílny
je považován za

neřešitelný.

Je však

třeba

upozornit na

již zmíněného iluminátora Šimona, který mohl mít k Janovi
ze

Středy zaměstnanecký

vztah. Pozoruhodná je

hlavně

souvi-

slost mezi pobytem iluminátora Šimona a Jana ze Středy =a
Starém

Městě

pražském. Jan ze

Středy

si zde

začátkem čer

vence 1357 koupil dům toskánského univerzitního profesora
Baltazara. 54 / Dům stál u kostela sv. Valentina. Iluminátor
Šimon s manželkou si koupil dům u téhož kostela o osm týdnů
POZději. 55 / Zdá se, že Šimon byl vůbec jediným iluminátorem,
měl

který

tehdy na Starém

Hěstě

vlastní obydli. Byl tedy

samostatným mistrem a podnikatelem. Držitelem domu byl ještě v r. 1366. 56/ Jan ze Středy sice svůj dům u sv. Valentina brzy prodal, ale

' měl

ještě

jednu rezidenci u blízkého

kostela sv. Mikuláše. 57 / Pobyt Šimonovy dílny v
sově

i

místně

kryje

Brevíře,

datováním

Středy.

pobytem Jana ze

5

který bývá kladen do doby

~ze

se

ča

Kryje se i s
před

nebo ko-

lem r. 1360. V té~e době je na Starém Městě připomínán také

císařský písař
Mistrem

Šimon. S8 /

brevíře

Brn ěnská

Přímý důkaz

Šimonovy totožnosti

5

však nemáme.

dvorská iluminátorská dílna

měla zřejmě

nemen-

ší význam než pražská. Jan Jindřich, který se stal v r. 1350 '
moravským

~arkrabětem,

Karlových

umělců.

val i Jan ze
se

zřejmě

převzal

v

Brně větší počet

Iltiminátory si od Jana

Středy.

O rozvoj

brněnské

zasloužila také manželka Jana

iluminátorské dílny
Jindřicha

opavská. Pro Markétu Opavskou pracovala hned po
příchodu

do Brna

umělecká

bývalých

Jindřicha vypůjčo

Markéta

Markétině

dílna, kterou založila dvorní dá-

Klára. Klára si v r. 1350 koupila dům u kláštera minoritů. 59 / Od Kláry dům koupil v r. 1357 iluminátor

ma

vyšívačka

Říše. 60/ Zdá se, že byl Klářiným spolupracovdům užívala i později,61/ Dílna byla ve styku

Mikuláš z Nové
níkem; Klára
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s

brněnskými

VlaChy.62/ Poloha dílny nebyla náhodná, pro-

tože minoritský klášter byl rodinným pohřebištěm opavských
knfžat. 63 / Jak dlouho vyšívačská a iluminátorská dílna u
minoritů

kláštera
tožný ·s

pracovala, není jasné. Mikuláš je asi to-

nejvýznamnějším brněnským

knihařem

katedrálem,

a

prodavačem knih,

který si v r. 1367 koupil krám u brněnské
64
radnice a žil ještě v r. 1399. / Neznáme však žádné jeho dílo.
Lépe je známo dílo druhého brněnského iluminátora Jana
z' Opavy, kterého Josef Krása z
ne právem

vyřadil. 65 /

brněnského konte~tu

Brně,

Jan z Opavy žil v

zcela

kde dlouhá

léta pracoval pro Jana, Jindřicha, Jana ze Středy a rakouské
vévody. Jako Opavan pracoval snad zpočátku rovněž pro markraběnku

Markétu Opavskou. V tom

případě

mohl být spolupra-

covníkem Mikuláše z Říše. Jakýsi Opa van měl v letech 1356-1357

dům

pod

z Opavy stal

~pilberkem. 66/ Nejpozději
knězem.

Formulářové

v r. 1364 se Jan

zprávy, které se Jana z

Opavy týkají, kriticky vydal Paul Piur. Nejstarším dokladem
je úryvek z dopisu zaslaného Janem ze
chovi. Dopis obsahuje prosbu, aby

Středy

markrabě

Janu

Jindři

dovolil svému

vynikajícímu písaři knězi Janovi zhotovit pro Jana ze Středy
pontifikál. 67 / Pontifikál byl skutečně zhotoven a Středa jej
později odkázal olomoucké kaPitule. 68 / Neznámo kdy se ·Jan
z Opavy stal
ně před

brněnským

kanovníkem. Po r. 1359, snad až

r. 1368, získal po

brněnském knězi

vi také lanškrounskou faru. 69 /

Žil však

těs

Mikuláši Hirscho-

stejně

jako Mikuláš

Hirsch v Brně. Lokace dílny do Lanškrouna nebo do' Prahy je
nesprávná.
Vztahy Jana z Opavy k Janovi ze

Středy

se utužily,

když se Středa v r. 1364 stal olomouckým biskupem. Před r.
1368 Jan z Opavy pracoval na dodnes zachovaném Korunovačním
evangeliáři

pro rakouské vévody. Explioit

lu~usního kode~u

psaného ' ryzím zlatem a opatteného skvělou malířskou výzdobou
ozvláštněnou četnými

historismy hlásá, že rukopis psal, ilu-
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dokončil

minoval a v r. lJ68

brněnský, farář
dopisů

nom z

Lanškrouně". 70/

v

podstatě Středovým

vy již v

prosí

Středa

aby Janovi vyplácel za
22

gr.7~/ Středa

také

kněz

"Jan z Opavy,

a kanovník

V té doby byl Jan z Opa-

soukromým

zaměstnancem.

V jed-

převora brněnských augustiniánů,

~ždý

kvatern knihy O

zprostředkoval

vládě

knížat

další dodávky Janových

rukopisů pro VideĎ. Někdy po r. lJ72 Janovi vzkazuje, aby

mu odevzdal hotový rukopis Sv. Jeronýma pro rakouské vévody
72
a přijal další písařsk~ a iluminátorské práce. / Na rukopise Sv. Jeronýma pro Vídeň spolupracoval s Janem z Opavy
ještě další Středův písař Petr. 7J / Tento spolupracovník
Jana z Opavy Petr je snad totožný s dalším dosti významným
členem

dvorské iluminátorské dílny, . který nejprve vyzdobil

Orationale pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic a Misál
Jana ze

Středy

a potom se

připojil

spolupracoval již na rakouském
Nevelký, ale

zřetelný

novačním evangeliáři

k Janovi

~

Opavy, s nímž

Korunovačním evangeliáři.

podíl Mistra

Středova

misálu v Koru-

rozpoznal Gerhard Schmidt. 74/

.

Tím výčet nejdůležitějšíCh iluminátorských dílen Janovy a Karlovy doby zhruba

končí.

Rukopisy ze sedmdesátých

let iluminované žáky hlavních dvorských
patrně

rou

nižší kvalitu, zato viak

později

chtěli dílčí

navázali

iluminátoři

mistrů

představují

mají již ne-

syntézu, na kte-

krále Váolava. Pokud bychom

poznatky nějak zobecnit, došli bychom asi k ná-

sledujícím ~ávěrům . Zdá se, že v knižní malbě Janovy a Karlovy doby

e~istovala určitá

kontinuita udržovaná dvorskými

dílnami. Slohový vývoj viak probíhal stupĎovitě a byl závislý na jednotlivých vlnách západoevropských a italských vlivů. Hypotézy o činnosti dvorských iluminátorů ve venkovských

kláiterech a na faráoh jsou mylné .• Dvorské iluminátorské
dílny praoovaly předeviím ve velkoměstském prostředí. Hlavními centry knižní a iluminátorské prodUkce byly Staré
a Brno. Zde docházelo ke vzájemným
ských dílen. V obou

těchto městech

stykům

Město

jednotlivých dvor-

byly také již v

Karlově
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době položeny zákl.ady kn·i žního obchodu.

Poznámky

1/

K. Stejskal, Počátky gotického ma1ířství. tn: Dějiny
českého výtvarn~ho uměni~ I, Praha 1984, s. 284-309;
J. Krása, Knižni malba, Tamtéž, s. 405-439. K výrobě
rukopiSů a obchodu s nimi srv. F. ~mahe1, Ceny rukopisných knih v Čechách do r. 1500 • . SH 14,1966, s.
5-48 a tam citované starší práce.

2/

K. Stejskal" Počátky, s. 296-297.

3/

J. Květ, I1uminov~é rukopisy královny Rejčky . Praha
1931; týž, Martyro1ogium a Rego1a. S. Benedioti z k1áštera Au1a S. l-Isriae na Starém Brně. SPFFBU, řada umě
novědná, 1964, s. 35n.

4/

K.

s/

H. Soukupová, Iluminované rukopisy z k1áštera bl.
Anežky. CNH 1984, řada historická, s. 69-97.

6/

Např. Václavův architekt a tesař měštan Rupert pracoval
v Břevnově (RBM II, s. 1028, 1202-1203) a Václavův
z1atník měštan Konrád, o němž bude řeč níže, pro Jiřský
k1ášter'.

7/

RBM IV, s. 124; v. V. Tomek, Zákl.ady starého místopisu
pražského, I, Praha 1866, s. 161. Rejččinu rezidenci
tvořily ~va domy.

8/

Zlatník mistr Konrád mě1 od Vác1ava. II. svobodný dvoreo v Jenči a úřad s1evače stříbra (RBM ~II, s. 94~95,
121, 189). V ' Konrádově domě u kl.áštera sv. Klimenta
bylo mrtvé tě10 Váo1ava II. ozdobeno pohřebními insigniemi (FRB IV, s. 98). Proto Konrádovi můžeme piipsat
celý soubor pohřebních insignii pořízený Václavem II .
a Rejčkou, dosud připisovaný fiktivní břevnovské dí1ně. Šlo o insignie Přemys1a Otakara II. pořízené Vác1avem II. v r. 1296, insignie Vác1ava II. pořízené Rejč
kou v r. ·1 305 a insignie Rudo1fa Habsburského pořízené
Rejčkou v r. 1307. Václavovy insignie se sice nezachova1y, a1e · můžeme předpokl.ádat, že tvořily spojovaoí
článek řady. Reliéf Zvěstování na jednom ze svatojiř 
ských p1enářů ražený stejným razid1em jako re1iéf na
Rudo1fově pohřební korúně dokazuje, že p1enáře vznikly
také v Konrádově dílně.

StejSka1~ P~čátky, s. 296-297.
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9/

(Umělecká řemesla gotické doby. In: Dějiny
výtvarného umění. I Praha 1984, s. 447-45J
a tam citované starší práce~ interpretuje účty Břev
novského kláštera z let 1296-1J06 tak, že položky za
klenoty, o nichž není vůbeo známo, jak byly získány,
vyd'ává za "zprávy, že se tu zhotovovaly berly, ampule,
py~idy, relikviáře, kalichy, číše" atd. Tento důkaz
je naprosto pochybný. Ani položku za postavení domu
"pro krejčí a jiné řemeslníky" nemůžeme považovat za
doklad zlatnické dílny, nehovoří-li se o ní přímo.
~rv. RBM II, s. 1202-l20J. Samotný vztah mezi pohřeb
nimi insigniemi z let l296-1J07 a svatojiřskými plenáři však Poche určil správně.

E. Poche
českého

10/

Jeden z Rejččiných iluminátorů s~ad pracoval i v oboru nástěnné malby a podílel se na výzdobě kostnice v
Broumově. Malby ze druhé čtvrtiny 14. stol. se nacházejí ve sklepě dnešní fary. Přednášel jsem o nich na
katedře dějin umění FF UK" v Praze J. J. 1986. O dalším
působení některých Rejččiných iluminátorů v Brně svěd
čí Brevíř probošta Vítka, o němž bude řeč níže.

11/

CDM VII, s. 66; B. Mendl, Knihy počtů města Brna. Brno
19J5, s. J, 19, J5, 54, 65, 90, 212, 221, 228, 2J5,
244, 252, 259; RBM V, I, s. 12; .~~, rkp. J9, f. 19,
25, 244, J2Jv-J24, J42v-343, 385 . Z berních rejstříků
zachovaných od r. 1344 vyplývá, že Ulrich přinejmenším
v letech 1349-1353 pracoval mimo Brno. Na začátku r. "
1354 snad působil v Praze (srv • ..uIP, rkp. 987, f. ll)
a ještě téhož roku "se do Brna vrátil. Zemřel v předjaří
r. 1358. Těsně před smrtí se oženil s vdovou po brn ěn
ském purkmistrovi Ulrichu Švábovi. Byl příbuzným vlašského lékárníka Augustina ' " ale sám byl Němeo. Jako jeden z nemnoha umělců užíval již v r. 1346 pečet. Je
možné, že je autorem Madony z Veveří u Brna z doby kolem
r. lJ45 a vyšebrodského oltáře započatého asi v r. lJ47.
S investioemi při zahájeni práce na oltáři by mohl sou~
viset prodej domovního platu r. lJ46 a s jejím dokonče
ním prudký vzrůst Ulrichova majetku po návratu do Brna
r. 1354. K oltáři srv. J. Pešina, Mistr Vyšebrodského
cyklu. Praha 1982, Srv. též pozn. 32.

12/

CDM VII, s. 66; AMB, rkp. 39, f. 124; B. Mendl, Knihy
počtů, s. J02. V barnim rejstříku z r. lJ67 je již na
Peškově místě malíř Jašek (AMB, rkp. 18, f. lJv).

13/

K. Stejskal - E. Urbánková, Pasionál
ty. Praha 197'.

14/

Na dedikačnim listě Pasionálu je oz.načen nápisem "Benessius canonious S. Georgii scriptor eiusdem 1ibri".

Přemyslovny

Kunhu-
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Po přezkoumání rukopisu se připojuji k názoru,
ztotožnění písaře a iluminátora je správné.

že

15/

Prebendu s farou omylem ztotožnil i i K. Stejskal - E.
Urbánková, Pasionál, s. 14,27,96. K Benešově prebendě viz G. Dobner, Monumenta bistorica Boemiae, VI,
Prag 1782, s. 348-349.

16/

Beneš měl na Starém Městě masný krám u ~~áštera sv.
Jakuba. Viz V. V. Tomek, Základy, s. 161. Někteří písaři používali krámy k výkonu svého povolání. Srv. níže pozn. 49, 64.

17/

Datum 1294 uvádí omylem i K. Stejskal (Pasionál, s . 24,
96). Týká se však ještě Benešova předchůdce kanovníka
Jakuba. Srv. RBM II, s. 890-891 a G. Dobner, Monumenta,
s. 348-349.
Přílepy ještě za pontifikátu Bonifáce VIII. v · letech 1294-1303. Srv. G. Dobner, Monumenta, s. 348-349.

18/ Kanovník Jakub držel

19/ K. Stejskal - E. Urbánková, Pasionál, s. 15.
20/

Srv, J. V.Koudelka, Zur Geschichte der bohmischen Dominikanerprovinz. I. Archivum Fratrum Praedicatorum,

1955, s. 78, 86, 96.
21/

Kanovník Štěpán Mistr, který byl Benešovým nástupcem,
získal Přílepy provizí Benedikta XII. Svatojiřské prebendy nebyly směnitelné. Benediktův pontifikát tedy ur~uje pravděpodobnou dopu Benešova úmrtí. Pro jiřský
~onvent Beneš zhotovil, nepočítáme-li Pasionál, jen jakási dodatek starého Graduálu. Srv. G. Dobner, Monumenta, s. 348-349.

22/

Srv. pozn. 16.

23/

FRB IV, s. 105.

24/

O středověké architektuře a plastice domu U zvonu pojednal J. Mayer, Sochy z gptického průčelí domu U zvonu
na Staroměstském náměstí v Praze . Umění 1977, s. 97-129;.
týl, Dům U bílého zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Umění 1988, 8. 97-126. Středověké jádro objektu se
skládá ze zbytku měštanského domu z druhé poloviny 13.
stol. vzadu a z mladšího sochami zdobeného věžového
paláce vpředu. Mayer datuje výstavbu paláce do doby kolem r. 1325. Do doby kolem r. 1310 datuje jen dílčí
úpravu starší části z druhé poloviny 13. stol.
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25/

Podle našeho názoru je pravděpodobné, že palác U zvonu vznikl po r. 1310 přestavbou bývalého domu ~imona
~tuka, před nímž se tři dny po dobytí Prahy Janův veřejný inaugurační soud konal. Je-li náš výklad správný, pak je zadní část dnešního domu U zvonu zbytkem
obydlí ~imona Štuka, zatímco přední věžová část se so- ,
chami stojí přímo na místě konání inauguračního "soudu.
Tyto zvláštní okolno.ti zřejmě podmínily tématiku výzdoby. Postavy velmožů v brnění po stranách trůnícího
královského páru můžeme ztotožnit s regenty Petrem z
Aspeltu a Bertoldem z Henneberka. Předpoklad, že jde
o znázornění inauguračního soudu, je také v souladu s
postřehem J. Mayera, že velký zvon na nároží fasády je
nejspíš narážkou na zvonění, jimž byl v r. 1310 dán
signál k vítěznému boji o město. Ke vztahu soudů a
středověké architektury srv. K. Frohlioh,Nitte1alterliche Bauwerke als Rechtsdenkmaler. TUbingen 1939;
H. G. Evers, Tod, Macht und Raum als Bereich der Architektur. MUnchen 1939.

26/

Se stavební činností mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu v Praze v době jeho regentství zřejmě souvisí
zpráva, že na místo vedGuciho stavební hutě při mohuč
ském kostele p. Harie, který ~l vlastnickým kostelem
mobučských arcibiskupů, nastoupil v r. 1314 významný
verkmistr Jindřich z Čech. Smlouvu mezi Jindřichem a
kapitulou p. Marie otiskl F. Falk, Iriteressanter Baukontrakt aus Meinz vom Jahre 1314. Kirchenscbmuck 1868,
s. 54-55. Kostel byl v letech 1803-1807 zbořen.

27/

Petr z Aspeltu se sám zasloužilo rozvoj knižního malíř
ství. Na svém " dvoře v Mohuči zaměstnával nejen architekty a Zlatníky, ale také iluminátory. Srv. účty z let
_
1312-1313, které otiskl E. Vogt, Regesten der Erzbischo- "
fe von Meinz von 1289-1396. 1/1, Leipzig 1913, s. 272,
290.

"28/

A. Patschovsky, Quellen zur bohmischen Inquisition im
14. Jahrhundert. MGH, Quellen zur Geistgeschichte des
Mittelalters, XI, Weimar 1979, s. 250: "Henricus libra" rius".

29/

AMB, rkp. 39, f. 123. Jeho vdova "EIsa relicta Petri
kathedralis· byla v r. 1351 již podruhé vdaná a měla
dvoreo proti bývalé královské lázni.

)0/

B. Mendl, Knihy počtů, ' s. 13, 19, 35, 45, 72, 152, 154,
205, 395: "Rupertus pergamenariua", "St~phanus pergamenarius· •
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31/

Tamtéž, s. 193. AMB, rkp. 39, f. 79v, 349, 352: "czecha soriptorum"·, "c7ieoha scriptorum oivitatis".

32/

Důležité také je, že brněnští
představitel . Konrád, navázali

kupci, jmenovitě jejich
v r. 1337 přímý kontakt
s Fondaco dei Tedeschi v Benátkách. Srv. F. Tadra,
Kulturní styky Čeoh s cizinou až do vá1e~ husitských.
Praha 1897, s. 38. Konrád z Brna doložený v r. 1337
v Benátkáoh je zřejmě totožný s proslulým brněnským
kupcem Konrádem z Věže. Zpráva by mohla být důležitá
z hlediska benátských vlivů v deskové malbě čtyřicá
tých let, protože Konrád měl v Brně krám blízko dílny
malíře Ulricha. Vlachům v českých zemích a styků s Itálií věnujeme pozornost při jiné příležitosti.

33/

J. Krása in: České umění gotické 1350-1420. Praha 1970,
s. 260-261 s odkazy na starší literaturu. Názor J. Krásy, il!e exp1icit není původní, je nedostatečně zdůvod·
nen. Faksimile explioitu otiskl A. Fried1, Počátky mistra Tbeodorika. Praha 1963, s. ll.

34/

Datování tří ce10stranných ilustrací je podle našeho
názoru stále otevřenou otázkou.

35/

B. Mendl, Knihy počtů, s. 34, 53, 85.

36/

Znaky jsou totoiné až..'n a to, il!e půlměsíc na Vítkov~
znaku je nepatrně zdvojen a zkřížen. Na skutečnost,
že znak v brevíři je příbuzný se znakem Jana Volka,
mě při studiu rukopisu v r. 1978 upozornil V. Dokoupil.
Vyobrazení znaku otiskl A. Friedl, Počátky mistra Theodorika, s. 12. I. Hlobil·, který se znakem Jana Volka
napOSled zabýval, Vítk6v znak přehlédl. Srv. I. Hlobi1,
Přemyslovec Jan Volek, rodopisné, heraldické a sfragistické otázky. Umění 1987, s. 478-482.

37/

Srv. J. Krása,
404-406.

38/

Dějiny českého

výtvarného

umění,

s.

"Nicolaus i1luminator de Praga". Vyobrazení otiskl A.

Matějček, Dějepis výtvarného umění v Čechách. I, Praha

1931, s. 266.
39/

AMP, rkp. 987, f. 64, 247. V prvním zápise je zván
"Nico1aus i11uminator", ve druhém "Nioolaus inluminatorno

40/

Srv. J. Krása, Dějiny českého výtvarného umění, s. 406.
Je otá7ikou, zda představitelem dílny nebyl "Johannes
soriptor librorum monasterii Slavorum ordinis sancti
Benedioti" zaměstnávaný v r. 1356 Karlem IV. V listině,

llJ

kterou byl tento písař odměněn, Se však hovoří jen o
knibách Ve slovanském jazyce. Viz F. M. Pelze1, Kaiser
Karl der Vierte, Konig in Bohmen. II (Urkundenbucb),
Prag 1781, s . J85.
41/

Ulice byla zvána "platea s. Valentini" nebo "in Subjudea ".

42/

MOC III, s. 7: "omnes scriptores. illuminatores . correctores, rasores chartarum, librarii, stationarii
pergameni, apothecarii. librorum ligatores et eorum
venditores" , Pod pravomoc rektora ovšem spadali jist ě
j en v př ípad ě , že pro uniVerzitu přímo pracovali.

4J/

AMP ; rkp. 98 7 , r. 262 : "conrraterni t as scriptorum".

44/

Srv. Á. Patera - F. Tadra. Das BUch der Prager }~ler
zeche . Prag 1878. s . 9l~97.

45/

AMP, rkp . 987, r. 100 V, 151: DHermannus qui racit pergamenas" •

46/

Viz pozn. 55, 56.

47/

AMP, rkp. 987, r. 252v : "Johannes pergamenista"; A. Patera - F. Tadra, Das Buch der Prager Ma1erzecbe, . s. 91-92; "Johannes membranator", "Henslinus membranator".
NejstarlH malířské seznamy jsou útržkem l1četních rejstříků z r. lJ66. Datování je určeno jednak složením
členstva. jednak tím, že malířská cechovní hostina, konaná vždy na sv. Luká~e, připadá v seznamech na neděli.

48/

AMP, rkp, 987, r. 206v: "Cristannus 1igator".

49/

Tamtéž, r. 154, l54v: "Mathias venditor librorum"; rkp.
988, f. 21Ov. 211: "Mathias mater librorum"; Archiv
města Vratis1avi. rkp. K 8, r. 55v, 62v: "Mathias pater librorum". Ve Vratislavi měl šest krámů a byl jediným tamějším knihařem.

50/

AMP, rkp. 986, f. 10J: "Paulus 1igator librorum". Pavlovo přijetí snad souviselo s rozšířením dílny Matyášovy. Pražská města byla tehdy spojena, takže Pavel
mohl pracovat jak ' DB Starém. tak na Novém Městě.

51/

SA I, s.

52/

Srv. J. Krása, Dějiny českého výtvarného
408-41J. s odkazy na starší literaturu.

1, 29. 54. 59, 99. 100.
umění.

s.

114

53/

Ve staroměstské soudní knize v letech 1362-1363 (AMP,
rkp. 987, r. 273, 360) a v nejstarších seznamech pražského malířského bratrstva z r. 1·3 66 (viz pozn. 47)
je doložen "Johannes Ga11icus". Jakýsi "Jesco pictor".
"Joh1in pictor" nebo "Hens1inus pictor" je v soudní
knize zmiňován v letech 1352-1365 výhra.dně v trestních záležitostech, jako jsou vraždy a zranění (AMP,
rkp. 987, f. 109, 116, 158v, 251v, 254). Přijmení
Ga11ious v pražských, brněnských, krakovských, vratislavských a jiných městských knihách znamenalo vždy
Vlach a jsou jím označováni výhradně Italové . K pře
kladu viz téz J. Ptasnik, Kuttura wtoska wieków srednich w Po1sce. Warszawa 1959 a V. F1ajšhans, Klaret a
jeho družina. I. Slovníky veršované. Praha 1926, 8.
140: "w1ach-Ga11icus".

54/

AMP, rkp. 987, f. 175 (V. V. Tomek, Základy, s. 245).

55/

Tamtéž, f. 175v · (V. V. Tomek, Základy, s. 247).

., 6/

J. Teige, Základy starého místopisu pražského. II,
Praha 1915, s. 270-273.

57/

Ke druhé Středově rezidenci viz V. V. Tomek, Základy,
s. 48; čp. 16, čp. 33.

58/

V r. 1358

59/

AMB, rkp. 39, f. 16Ov: "pue11a C1ara fami1iaris domine
marohionisse" koupila od minoritů dům "ex opposito porte eorum". (Srv. též B. Mendl, Knihy počtů, úvod, s.
92).
.

60/

AMB, rkp. 39, f. 8Ov: "C1ara que consuit cum auro"

ručil

"Simon notarius imperatoris" spo1u , s
jakési sirotčí záležitosti
(AMP, rkp. 987, · f. 231). Jan Peřinka byl tchánem sochaře Václava (tamtéž, f. 255v, · 263v). Téhož roku se
"Simon notarius" soudilo uěně (tamtéž, f. 235). V r.
1360 měl "Sohimon notarius oausarum" spor o peníze s
jakýmsi Janem a jeden z účastníků sporu měl dokázat,
že praouje pro oísaře (tamtéž, f. 247). V 1eteoh 1359-1364 je zmiňován též "Simon notarius sanguinis" (tamtéž, f. 246v, 28Ov, 28Ov, 282v, 288v, 293v). První
zmínka se - týká sporu se zlatníkem JeŠkem. Krevní písař
byl nadřízeným staroměstskýoh katů Jindřicha (do r.
1360) a Mikuláše (od r. 1361), kteří působili v domku
před Svatovalentinskou branou a měli snad nějaký vztah
k blízké 1ék8řské koleji.

měštanem Janem Peřinkou v

dům

"ex opposito orti fratrum 'minorum" prodala. Kupujíoím
byl "Nico1aus de Reusch scriptor et pictor".
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61/

Srv. B. Hendl, Knihy

počtů,

s. 177, 189, 203, 229,

246, 344.
62/

MIB, rkp. 39, f. 72v: "Clara puella" zastavila

"ex opposito orti fratrum minorum" židům.
brněnský Vlach Augustin Alexandrův.

Ručil

dům

za ni

63/

Srv. A. Kratochvil, Epicedium minoritského kláštera
v Brně. ČMM 1919, s. 28.

64/

A}IB, rkp. 39, f. 334v: "Nicolaus scriptor cathedralis"

Koupil krám. V berníoh rejstřících z r. 1367, 1375 a
1376 je majitel krámu zván "Nicolaus cathedralis institor" a "Nicolaus institor kathedralis" (rkp. 18,
f. llv; rkp. 15, f. 17v, 27). Podle rejstříku z r.
1387 byl "Nicolaus pater librorum" nájemníkem Petra
Hechta (rkp. 19, f. 7). V r. 1399 "Nicolaus pater
librorum se svou ženou převzali dům po poenitenciářo
vi Starobrněnského kláštera (rkp. 48, f. 526).
65/

Soudil, že v Brně "po Misálu probošta Mikuláše se až
po přestávce více než dvou desetiletí znovu objevil
nadprůměrnÝ. ~opis". Viz Dějiny českého výtvarného
umění, s. 421.

66/

B. Mendl, Knihy počtů, s. 238, 247.

67/

p. Piur, Briete Johanns von Neumarkt. In: Vom Mittelalter zur Reformation, VI, 8, Berlin 1937, s. 176-177.
List patří do doby před r. 1364 a Jan z Opavy je v něm
zván "preoipuus scriptor dominus Johannes".

68/

V pokladu olomoucké katedrály byl přechováván mezi nejcennějšími klenoty. V inventářích z let 1413-1435 je
popisován jako "liber pontificalis datus per dominum
Johannem cancellarium Noviforensem". V r. 1435 je v poposu zmínka o tom, že má pozlacené stříbrná kování.
Viz M. Flodr, Olomouoká kapitulní knihovna a její inventáře. SPFFBU, řada historická, 1958, s. 86-94. Rukopis je deperditum. Zachované hlavní kode3y ze Stř~
dova majetku, proslulý Brevíř a Misál, prošly snad knihovnou markraběte Jošta. Podle K. Chytila (Památky čes
kého umění iluminátorského. I, Praha 1915, s. 50) projevil Jošt zájem o Středovu pozůstalost. Ve staroměst
ské knize větších dluhů (AMP, rkp. 997, f. 6) k r. 1400
čteme: "Ambrosius Wladika e3hibuit viaticum et missale
in 84 se3. e3 parte domini Jodoci marcbionis Moravie
••• ". Protože cena 84 kop je zcela enórmní, zd' se, že
v zápise nejsou vyjmenovány všechny zástavy, ale jen
hlavní kusy, což bylo v knize obvyklé. Samotný Brevíř
byl později zcizen dál za cenu 7 kop. Ve staroměstské
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knize menších dluhů o tom hovoří zap1s z r. 1409:
"Erhard Lobl e~hibuit viaticum in pergameno e~ parte
Ursu1e re1icte Ambrosii in 7 se3 ••• " (AMP, rkp. 988,
f. 99).
69/

"Dominus Nico1aus p1ebanus in Lanczcrona" si ještě v
r. 1359 koupil v Brně masné krámy (AMa, rkp. 39, f.
114). Byl synem brněnského řezníka Hirsche. Podle berníCh rejstříltů žil v Brně přinejmenším do r. 1365
(srv. B. Mendl, Knihy počtů, 288 ,......415).

70/

J. Krása in: České umění gotické 1350-1420, 271-273.
Písař a i1uminátor Jan se v exp1icitu zve:' "Johannes
de Oppavia presbiter canonicus Brunnensis p1ebanus in
Lantskrona" •

71/

P. Piur, Briefe, s. 198.

72/

Tamtéž, s. 197.

73/

Tamtéž, s. 193-195.

74/

Srv. J. Krása, Dějiny českého výtvarného umění, 412-413; G. Schmidt, Johann von Troppau und die vorromaniscbe Bucbma1erei. In: Festschrift · K. H. Usener, Marburg 1967, s. 275n.

1.17

Jakub v í t o v s k ff
Zur Prob~ematik der"Buchbinderwerkstatte der 111uminatoren
in den bo~~ischen Landem in den Jahren 1310-1378
Zusammentassung
Der BeiSrag resUmiert die Grundangaben uber die Buchbinderwerkstatten der 111uminatoren, die einen Ho!charakter
trugen oder durgh ihre Entwick1ung wight~g waren. Der 111uminator des beruhmten Passionales der Abhssin 'I0n' st. Georg
Kunigunde war in Prag in den Jahren 1313-1318 tatig. Der
Schreiber Beneseh, der mit dem Illum1nator des Passionales
identi!iziert ist, wurde naeh dem Jahre 1302 zum Kanoniker
von st. Georg emannt. ~r starb in den Jahren 1334-1342.
Die Il1um1natoren der Konigin E1isabeth Rejčka waren in prag
vie~le1cht sehon !Ur Wenze1 II. tatig. E1isabeth Rejčk~ besehatt1gte sie in den Jahren 1315-1325. In der Werkstatte
arbeiteten d1e ~riester und La1en. Die Il1uminatoren, die
im Jahre 1342 tur Veit, den ~ropst des Benediktinerklosters
in Raigem, arbe4teten, reprasentierten vie11eicht die Ho!werkstatte in Brunn. Der Propst Veit war ein Verwandter d§s
Markaafen Karl und ar w~il te au! §einem Ho!e. Die Werkstatte knup!te au die Werkstatte der Konigin Rejčka ano
Am An!ang der 50er JaGre be!anden sieh !n prag zwe~
grosse Il1uminationsw,e rkstatten. Die erste !uhrte der Eurger Niko1aus, die zweite der Il1uminator des Breviers des
Grossmeis!ers Leo. Dieser Illuminator ist wahrsgheinlieh
mit dem jungere~ Mitg1ied der ehemaligen Werkstatte des_Propstes Veit in Brunn 1dentisch. We!tere Entwicklung der ho!ischen Buchmalerei in Prag lind Brunn war schon paral1el. In
den Jahren l357-ll66 war in Prag der Il1uminator Simon tat1g. Br war ein Eurger, der vie11e1cht mit dem Me1ster des
Brev1ers des Bischo!s Johannes von Neumarkt identiseh 1st.
Es tauehten hier auch die ersten Buchhandler und Buehbinder au!.
Der La1e NikQlaus_von Neu-Reusch !ar im Jahr~ 1357 als
Il~uminator in Brunn tatig. An seine Tat1gkeH knuptte der
Brunner Kauoniker und ~!arrer in Landskron Johannes von
Troppau ano Auch in_Brunn entw1ckelSe s1eh langsam der Buehhandel. Die Hauptstadte Prag und Brunn waren zur Zeit Johennes von Luxemburg und Karls IV. die bedeutendsSen Zentren
d~r Bueh- und Illum1nationsproduktion in den bohmischen
Landem.
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S vat o š

UNIVERZITNÍ KNIHA PŘED HUSITSTVÍH A PO NĚM
(Bilance dosavadního výzkumu)
Úvodem je zapotřebí povědět několik slov k vymezení
tématu,

naznačeného

v podtitulu.

Důvody,

které mne k

němu

vedly, vyplývají jednak z povahy samotného materiálu, kterého se pro Prahu zachovalo poměrně málo. Na druh~ straně
je to stav dosavadního kodikologického bádání, je'ž se zatím

věnovalo

rukopisů

notlivých

ní.

1/

.

celků

spíše prvotní evidenci knihovních

a jed-

zaměře-

než zkoumání Jejich obsahového

Univerzita byla je~ou z mála středov~kých institucí,
původcem

která mohla být nejen r konzumentem, ale také
ní kultury. Abychom mohli

ověřit

dějepisectví,

ho univerzitního

kniž-

tuto letitou tezi starší-

musíme si položit

zdánlivě

nesmyslnou otázku: potřebovala středověká univerzita ke
své plné Cunkci knihy a v jakém rozsahu?
dOJmí

.absolventům

moderní univerzity,

Ač

zd~

se to

kteří

s knihou

parapři

cházejí (aspoň douCám) denně do styku a jimž je kniha před
mětem

obživy, není naše otázka zcela bez

-li si, jaký charakter
Protože
většinou

vědomosti

mělo středověké

důvodu,

o studiu na pražské

univerzitě

zakládají na inCormacíoh o artistické

dou i následující poznámky

uvědom!me

studium.
se

Cakultě,
2

patřit především . jí. /

bu-

Míra

zkreslení nebude snad tak velká, protože Praha náležela
k onomu typu univerzit, na nich~ studenti a mistři sedmera
svobodných

umění měli

nejen

početní převahu.

Univerzitní

studium se ve 14. a 15. 'stol. skládalo ze dvou základních
částí. Prvou z nich byly obvyklé přednášky (lectiones) a

druhou představovaly disputace (disputaciones), ' dnes bychom

řekli ovičení

určenou

a

semináře.J~ Nejrozšířenější

pro všechny studenty bez rozdílu

Cormou výuky,

věku

a studijního
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zaměř e ní,

byly lekce, které

spočívaly

~oustavném předčí

v

tání schvále n ého textu nebo v jeho komentování. Jediný, kdo
při

potřeboval

výkladu

přednášející,

knihu, byl

protože stu-

denti byli samo tným ch~rakt e rem výuky nuceni memorovat celé
č t eného.

p a sáže ne b o jednotlivé f ormulace

způsob

Takový

stu-

dia kladl nároky vlastně jen na studento~~ pamět.
Přednášky byly doplňovány diktováním (pronuntiatio)
u č ebního

zvláš.ě

textu, který pak sloužil,

na právnické fa-

ku ltě; jal<o příručka juristické praxe. častá statutární

u s n es ení a rti s tické fakulty o pronunciacích jsou nanejvýš
svě de ctvím

výmluvným

o

způsobu,

ván y a rozmn o ž ovány univerzitní
Obd o bně

fesoři měli

tomu bylo

opatřo

při učitelské činnosti.

Pražští pro-

sice ve svých soukromých knihovnách rukOPisy,S/

které sloužily jako
skutečnosti

jakým byly v Praze

učebnice. 4 /

pomůc ky

př e dstava

pro

výuk~,

mistra, který

více však odpovídá

stejně

jako

středověký

ka z at el . vykládá a glosuje ohlášené lekce na základě n~kolika
b o dů,

jakési osnovy, spoléhaje se

přitom hlavně

na svou pa-

mě t.
Větší

žitě jš í,

měla

nároky n a písemné zaznamenání

i když v unive rzitním kursu

jruhá

méně častá

rou b yly disputace . Týdenní disputa ce a

nejdůle

forma, kte-

zvláště výroční

kvodlibety kla d ly důraz na pr OCVi čová n i vylo ž e néh o t e x tu,
jen ž byl

nejdříve

shrnut v úvodn í

promluvě

a po té r ozebírán

v jednotlivý ch otá zkách ( kvesti í ch), které musely b ý t účast
níkům předem písemn ě

oznámeny. A nebude as i

jen v in ou ne-

př ízně času k univerzitním textům, že se zachova lo tak žalostně

málo úplných

pravou

příčinou

putujícím a

z á znamů

ona tehdy

respondentům

pra ž ských disputací. Spíš bude

běžná

forma, která dovolovala dis-

zvl á dnout i

toto

největší učenecké

klání bez velkých. písemn ý ch příprav jen s pomocí dob ř e cvičené paměti • •

Na
cifický

st ř edověký ch
způsob

univerzitách vša k exi·stoval zcela spe-

získává ní

učebních

textů

v

písa ř ský ch díln~ch
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s tac ion ář ů (stac i ona rii), působí c ích zvlášt ě na univ erz i -

t á ch

boloňskebo,tj.

6
j uristi c k é ho typu. /

Staci on áři

o pi s o-

va l i n a ob j ed~áv ku jednotliv é slo ž ky (pecie) autori z ovan ý c h
knih, mn oh d y s učitelovými glosami, pro potřeby studujících .
činnost

Jejich

především

byla možná

školách , jejichž studenty byli
stáři

a šlechta,

na velkých právnických

často

vyšší církevní hodno-

nejzámo žnější část středověkého

student-

stva. Bohuž el pro Prahu a její předhusitskou juristickou
univerz i tu nemáme dochováno žádné
~ádn ý

text, který by vznikl ve

ojedinělý

stacionáři

údaj o

statutární usnesení ani

stacionářské dílně.

přesvědčit

aktech pražské diecéze, který nás však nedokáže
o tom, že by tato instituce byla
zitním prostředí. 7 /
Popsaný

způsob

měl

výuky

Existuje

Václavovi, zachovaný v soudních
rozšířena

v domácím univerkořeny

sv, hluboké

v sociální

struktuř e středověkého studentstva. Jeho převážnou část tvořili

-

- a platí to

nepříliš

zvláště

majetní, pro

o

posluchačích

něž by

kniha

artistických fakult

předsta~ovala značnou

položku studijních nákladů. Pro zkoumané období máme toto
tvrzení

ověřeno

konkr'tním výzkumem, který ukázal, že per-

gamenový rukopis byl luxusem a pepír stále
S
kovým zbožím-. /
Uvědomíme-li

nit bez

předsudků

si dosah
nejen

ještě

těohto skutečností,

středověký učenecký

-nedostat-

dokážeme ooe-

text, hemžíoí se

citáty a výpůjčkami z děl uznávanýoh autorit, ale můžeme z
nich vyvodit i
univerzitnía

důsledky,

prostředí.

které

měly

Jsou mj.

pro

rozšíření

svědectvím

knihy v

toho, že knihy

(nemám-li tu na mysli pouhé jednotliviny) budeme těžko hledat v knihovnách studentů - spíše v majetku profesord. Jediné větší knihovní oelky by~y shromažaovány v univerzitníoh
instituoích, konkrétně v kolejních librářích. ,
Univerzitní 'knihovny svou strukturou odpovídaly složení
samotné univerzity. Neexist~vala žádná celouniverzitní nebo
rektorská knihovna, protože univerzita jako celek byla pou-
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hým právním pojmem. J e dinými knihami, které bychom nalezli
v ce l oun ive rzitním maj e tku, byly matriky, a statuta, do
něž přísahali

ni chž se zapisovalo a na
un iverzity.

Později

k nim

přibyly

další

všichni
úřední

členové

rukopisy,

zaznamenávající správní, hospodářskou a jurisdlkční agendu
pražskéh o re ktora. Z tohoto dův o du také nenajdeme žádný
údaj v
o

celounive~zitních

no t ář ově či p e delově

statutech o

správě

knihovny nebo

povinn osti obstarávat a opisovat

knihy (tato úl oha jim připadla až po reformě pražsk~ akademie na začá tku 17 . stol.).9/
Vlastní s tudium měly na starosti fakulty. Proto je pro
ná s

př e kvapen ím,

že ani fakultní knih ovny

n e můž e me

pro Pra-

hu d oložit . I když průběh studia na artistické fakultě
pře dpo kláda l znalos t t e xt ů, kt e ré byly přede p sány k bakalář
ským a mi str ov s kým zkouškám, není ve fakul tních statutech
an i zmínka o e xi s tenci knih ovny, z níž 'by stř e d ověký s cholár
mohl
soud ě

č e rpa t

své zna losti . Ne jr oz š ířenějším způs obem byla,
podle sta tu t , pr onun ciace , a l e i t u s i nemůže me být

z cela j i st i , z da se tímt o t e rmínem
10
/

n eozn a čova l o

pouhé

čten í ,

a ne j e h o p í semný z áznam.

Podl e v zoru pa ř í ž s k é sorbons ké k oleje byly kn i hovny
v Praze zakládány pouze při mistrov s ký ch a students ký ch k olejíoh. První zprávu nám o nich zach ova l kronikář Bene š
Krabice z Veitmil e, podle něhož Kare l IV. věnoval několik
knih nově založenému Karolinu a nedlouho poté (po r. 1369)
byla knihovna

rozšířena

vskutku královským darem 114 knih,

které Karel získal z po~ůstalosti pražsk~ho kanovníka Viléma z Lestkova. Na počátku sedmdesátých let 14. stol., kdy
vznikl první soupis knih Karlovy koleje, knihovna již obsahovala okolo 200 kodexů. Že kolejní knihovna byla určena
výluěně studijním potřebám je zřejmé jak z jejího složení,
v němž vedle teologické literatury převažují díla zařazená
do učební látky artistické fakulty, tak ze spisů pražských
mistrů, které tu vznikly pro potřebu výuky. 11/
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Seudě

pedle pražských stu dentských kelej! a ze známých

. infermací pezdějš:í.ch staleti, sleužila. knihe:yna největš:í.
pražské k o.leje, v níž bylo. e d kence 14. stel. nav:í.c sídle
wliverzity, nejen jako. příruční bi b lietéka k o. legiátů, ale
také jako.
dentů.

výpůjční

knihevna všech p ražských

prefe s erů

a stu-

V 16. stel. se pak již setkáv áme s testamentárními

o.dkazy, které

nařizují,

aby daro.vané knihy byly

Knihy byly stále pro. mi s try c e nn eu
půjčevání

dál e v

věcí,

přítemnesti svědků

rezhed e vali všichni k elegiáti.

lZ

půjčevány.

a preto. se jejich

nebe o. jejic h

výpůjčce

!

Z univerzitní c h pram en ů 16. a p e čátku 17. s tel. víme
o. e:xistenci dl:llších kn ih e ven mistre v s kých keleji. Týká se
to. kelej e Vš ech svatýc h a k e l e jní h a damu krále Vá c lava,
kt e ré měly již a d 14. stal. des ta tek pres t a ru pro. ra zsáblejšl. sbírky knih. Z

výpůjč e k

a sau p i s .u , v nich ž j s au s e zn a mej as n ě

nány de sí t ky ruke pis ný c h knih j e zce l a
knih evny vzn ikly

je št ě

v

předhu sit ~ké d abě .

abě

patrn é , že
Náha dně

z a che-

v aný kn iha vní katal e g kel e j e Všech svat ý ch z r . 1 603 u vádí
vic e jak 3 00 knih , dě lený ch do. dveu eddě l ení ( " b i blia t e ku
starau a n aveu" ) . lJ/

.

Ze stu dentský ch k e l ejí

měly

v la stn í kn i havny ko.lej Ná-

reda českého. , · Reč keva a Leudava (-a knihevn ě v ko l ej i

králev-

n y Hedvi ky zprávy chybějí). Nejabsažnější jsau naše vědemes
ti o. knihovnách k ele j e Náreda

ně ž
da

českého.

a

Hečko.vy

k ele j e, pr o.

se zachavaly knihavní katalegy.14! Knihevna keleje Nárečeského

je také jedinau o. níž víme, že disponovala same-

sta tným domem seusedicim s kalejn:í.m sídlem na OVacném
Prvatní fond byl
pazději před

jeden z

vytveřen

~rhu .

nedlauhe pa zalažení kale j e , nej-

r . 1420 . Za jejího. zakladatele je

nejvýznamnějších mistrů

první generace

aznačován
českého.

uni-

verzitního náreda Jenek Václavdv z Prahy, který jí věnaval
rukepisy ze svého majetku. Knihavna se

rezrůstala početn ými

dary a Pravidelnými koupěmi, takže akala r. 1460, z něhož
pachází zmíněn ý sl;>upis, měia více jak tisíc 101ih (1 079
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svazků,

podle signatur to bylo 1 453 děl).

Později

vzniklá Rečkova kOlej chovala ve své knihovně
800 svazků. Ročně do ní bylo opatřováno v prvním období po vzniku koleje přes 30 knih a výdaje na knihovnu po
pol:ovině 15. st-ol. představovaly až deset procent příjmů
téměř

celé koleje (v následujících letech však za knihy nebylo
vydáno téměř niC). Pro Rečkovu kolej máme dosvědčenu ojedinělou funkci bibliotékáře, který měl na starosti obstarávání a půjčování knih.
Několikrát jsem již zmínil knihovní katalogy pražských
kOlejl..15/ Všechny mají "jedno společné - jsou vlastně lokač
ními přehledy, podle nichž byly ukládány jednotlivé svazky
na svá místa v pOlicíCh a skříĎíCh. Protože jsou rozděleny
na dvě části, svádělo to starší bádání k domněnce, že jde
o členění na libri divini a libri seculares. Poslední literatura však přesvědčivě prokázala, že dělení bylo typicky
školské. 16/ V první řadě ) byly zastoupeny tzv. vyšší univerzitn~ obory (teologie, práva a medicína) a ve druhé nižší
(v podstatě podle sedmera svobodnýoh umění). Je zajímavé,
ta po husitství, kdy v Praze zůstala pouze artistická fakulta, se udrželo tradiční dělení v knihovním katalogu Rečkovy
koleje, který navíc odlišoval samotné texty, jejich komentáře a kvestiovou literaturu.
NS závěr výčtu univerzitníoh knihoven jsem si ponechal
určitou pražskou zvláštnost, kterou představuje knihovna
Betl~ské kaPle~17/ První zmínka o ní pochází z r. 1457,
kdy ji připolllíná daT jednoho pražského obchodníka'!, knihami. O více jak sto let později (1571) obsahovala pouhých
deset knih, vesměs tiltěných. To nás vede k domněnce, že se
motná jednalo o část knihovny studentsk'é Nazaretské koleje,
kter' byla 8 Betlémem " přímo spojena nejen místem, ale i osobou představeného, kterým byl tamější kazatel z řad univerzitních mistrů.
Zbývá ještě shwnout roztroušené zpráV1 o způsobech zí-
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uni ve rzitě,

skávání knih na pražs ká

Ve dle

běžných

kou p í

univerzitními příslušníky, d ol ožených na př, list i n ou z r,
1420 o prode ji díla Pe t ra Berch oria Re p e rt orium morale,18/
to byly dary a opisy, jimiž se

r o zrůstal

hovní majetek, Dary knih za z n amenal
lendář

univerzitní kni-

j e din eč ný

prame n - Ka-

dobrodiní prokázaných pražská akademii mistra Jana

Kampana

VodĎanskáho

z r, 1615,19/ Z t e xtu vyplývá, že Kam-

panus měl pro 14, a 15, stol, k dispozici jen údaje pro
Karolinum a

především

z uni v erzity, jichž je
kněze a

ojediněle i

pro kolej Národa
většina,

českáho ,

Mimo dárce

zde nalezneme panovníky,

šlechtické mecenáše, Šl o přitom v mno-

hých případech o desitky:· knih, oj ed inělý je odkaz 200 svazků z knihovny známého pražs káho profes ora J ana Šindela Karlově

zmíněných

kOleji, Vedle

zitního

původu opatřovány

pronunciací byly knihy univer-

také obvyklým opisováním ve stu-

dentských bursách, kde pod dohl edem

mistrů

byly

p ořizovány

př edná šených výkladů,20/

autorizované opisy

Čím tedy byla stř edověká un i verz i tní kniha specifická?

Domnívám se, ž e to bylo
výstižně vyjádřil

pros

př ede vš ím

tím, ž e se s ta l a , jak t o

Le Goff , pracovním instrumen t em, vše dním

tředkem stř e d ověk ého V2:dělanoe ,

To se p ro j e vilo i v je-

jí f ormě , Rozdě l e na na složky, bez jakékoli výz doby , z trác í
svůj

charakter

v ýlučného předmětu,

je psána

zběžným

kurzív-

n ím p í smem se značným podílem písařovy individuality , s velk ý m počtem zkratek, které čtení s i ce znesnadňují, ale činí
text

úspornější,

Přestože

byla univerzitní kniha

přinesena

do Prahy v tradiční, neměnné rormě, doznala svého rozšíření
až po

několika

sitskám
co

desetiletích existence univerzity , V

prostředí

pak ovšem

označujeme běžně

přispěla značnou měrou

demokratizací a laicizací

předhu

k tomu,

vzdělanosti

a kultury, Musíme mít však pořád na paměti, že univerzitni
kniha

středověku

stále

zůstávala

výsadou úzké

spOlečenské

vrstvy gramotných,
Načrtnutý

obraz o pra.žských univerzitních kn i hách

l2 ó

a IC1ihovnách se
předevšim

a

pronika v ě z m ěnil

a ž s n á stupem humanis mu

diky knihtisku. Od 16. stol. je již

kn i hu při přednáškách drži učitel
kniha se stala skutečnou studijní
mistfi

učebnice

nejen psali a

~

čeká

že

jeho žáci, ž e lacin á
a ž e univerzitní

pomůckou

předuášeli,

kli . To už je ale kapitola univerzitních
prve

běžné,

ale i sami tisdějin,

která te-

na své zhodnocení.

Poznámky
1/

Souhrnné pojadnání o pražských univerzitních knihách
a lmihovnách doposud nemáme. Dosavadní literatura je
shromážděna H. Melanovou - H. Svatošem, Bibliografie
k dějinám pražské univerzity do roku 1622. Praha 1979,
s. 87-89. Nejnověji přibyly dvě významné soupisové práce - F. Šmahela, Verzeichnis der Que11en zum Prager
Universalienstrei t 1348-1500. Wroc;law-\{arszawa-Gdansk
1980 a P. Spunara, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditem
illus~rans. ,1. S~udia Copernicana 25, Wroc;law-;iarszawa
-Krakaw-Gdansk_~odt 1985.

2/

Zatím nejpodrobněji se průběhu studia věnoval F.Kavka,
Organisace studia na pražské artistické -fakultě v době
předhusitské. AUC-HUCP 8/1, 1967, s. 7-39. K disputacím
J . Kejř, O formě disputace na pražské universitě. Strahovská knihovna 5-6, 1970-1971, s. 181-189 a týž, Struktura a průběh disputace de quod1ibet na pražské universitě. IIDCP 1, 1960, s. 17-54. Nejnověji se tématu věno
val J. Petrán, Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy (do roku 1948). Praha 1983, s. 20-28.

3/

O univerzitním studiu obecně F. Paulsen, Geschichte des
gelehrten Unterrichts aur den deutschen Schulen und Universitaten vom Ausgang des Mitte1alters bis zur Gegenwart, 1, Leipzig 1919, s, 28-40; P, Arias, L'enfant et
1a vie fami1iale sous l'ancien régime, Paris 1960 (citováno -podle německého překladu Geschicbte der Kindheit,
Munoben 1985, s, 221-466), O úloze knihy v univerzitním
prostředí J. Le Goff, Les Inte11ectue1s au Moyen Age,
Paris 1985 (citováno podle německého překladu Die Intel1ektuel1en im Mittelalter, Stuttgart 1986, s. 92-94),

4/

Liber decanorum facu1tatis philosopbioae Universitatis
Pragens i s ah anno Christi 1367 usque ad annum 1585, In:

A
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Honumenta historica Universitatis Caro1.o-Ferdinandeae
, Pragen,s ls. 1/1.. Praga,e , 183.0, s, 40-42.

5/

Práce o předhusitských soukromých knihovnách jsou v
uvedené bibliografii (viz pozn. 1), o pohusitských
knihovnách diplomová práce E. Gregorovičov'é (Bibliografie, s. 87), z níž autorka uveřejnila stat Knihovna Histra Stanislava z Velvar. HUCP 18/1, 1978, s.
1.07-1.27.

6/

H. Boháček, Zur Geschichte der Stationarii von Bo1.ogna '.
Eos 48, 1957, s. 241-295.

7/

Soudní akta konsistoře pražské. II, (1380-1387). Ed.
F. Tadra, Praha 1893, s, 169, Č . 227.' Výraz "stacionarii pergameni" v celouniverzitních statutech (Statuta Universitatis Pragensis. In: Monumenta Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis. III. Ed. A. Dittrich '- A. Spirk, Pragae s.d., s. 7) zjevně neoznaču
je ins ti tuci uni verzi tn'ích stacionářů.

8/

F. Šmahel, Ceny rukopisných knih v Čechách do roku
1500. SH 14, 1966, s. 5-48. Jen pro ilustraci: průměr
ná cena za' papír na jednu knihu ' představovala jednu
třetinu imatrikulační ta~y, při absolvování všech povinných lekcí k bakalářskému a mistrovskému gradu by
pak náklady na papír dosáhly téměř poloviny poplatků
za odposlouchané přednášky (~astus) na artistické fakul tě.
'

9/

o univerzitních úředn!ch knihách viz K. Beránek, Šk~ly
a jejich písemnosti. In: Česká diplomatika do r. 1848.
Praha 1971, s. 279-291.

10/

J. Tříska (Modus pronunciandi. HUCP 12/1-2, 1972, s.
88-89) upozornil, že v pražských artistických statutech byl synonymem ·pronunciare" výraz "legere".

11/ Nej1.epší shrnutí zpráv o prvních knihovních ziscích

univerzlty poda1. I. Hl.avá/Sek, Z knižní ku1.tury doby
Karla IV. a Váolava IV. v /Seskýoh zemích. 2. K počát
kům knihovny koleje Kar1.ovy. HUCP 18/1, 1978, s. 33-47,

12/' Údaje o univerzitních knihách a knihovnách v předbělohorském období sebral Z. Winter, O životě na vysokých
ško1.ách pražských knihy dvoje. Praha 1.899, s. 376-385.
13/

AUK, rkp, B 14, f. 231-235.

14/

F. Šmahe1., Knihovní katalogy koleje Národa /Seského a
ko1.eje Re/Skovy. HUCP 2/1, 1.961, s. 59-85.
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15/

Základní evidenci pořídil I. Hlaváček (Středověké soupisy knih a knihoven v českých semích. Praha 1966, s.
74-78). Fototypicky byly vydány J. Bečkou - E. Urbánkovou (Katalogy knihoven kolejí Karlovy university.
Praha 1948). Nejatar§í katalog karolinské koleje brl
uveřejněn I. Hlaváčkem (Z knižní kultury, s. 38-42),
který rovněž analyzoval jeho obaab. Oba mladlí soupisy
zevrubně proskoumal F. Šmahel (IDihovní katalogy).
Z hlediska prá,~ického byly katalogy zpracovány J. Kejřem (Prameny a literatura kanonického práva ve středo
věkých soupisech knihoven v českých zemích. Studie o
rukopisech 24, 1985, s. 7-69).

16/

F. Šmahel, Knihovní katalogy, s. 76-77.

17/

Z. Winter, O životě na vysokýob J~olácb, s. 377-378,
385.

18/

AUK, listina 11/45 z 28. ll. 1420, Praha.

19/

Mistr Jan Kampanus, Mecenáši Karlovy university. Ed.
K. Hrdina.Praha 1949. Podruh' byl vydán J. Polišenským
- J. Vobrátilovou, M. Jana Kampana Xalendář dobrodiní,
prokázaných pražské Akademii. HUCP 4/1, 1?63, s. 67-95.

20/

Informace,

čerpané z explicitů a kolofonů univerzitních
rukopisů, uvádějí některé katalogy velkých rukopisných
sbírek evropských knihoven. Na některé z nich. upozorni-

la již dřívěj§í literatu~, sa viechny např. F. Šmahel,
Pražské universitní studentstvo v pře4reTolučním období 1399-1419. Rozpravy ČSAV, lada společenských věd
77/3, 1967, s. S8-59, pozn. 120 a I. Hlaváěek, Die vorhussitiscbe Prager Universitat und die Texthandschriften ibrer Studenten. In: Prob1eme der Bearbeitung mitte1alterlichen Hendscbriften. Wo1fenbutteler Forschungen 30, 1986, s. 133-140.
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S vat o š

Universitatsbuch in der vor- und nachhussitischen Zeit
(Bi1anz -bisheriger Er!orschung)
Zusammenfassung
Die Universitat konnte als eine der weniger mitte1a1ter1ichen Institutionen nicht nur Verbraucher, sondem auch
Urheber der Buchproduktion sein~ Es b1e!bt abeI die Frage,
in we1chem Um!ang die Universitat die Bucher!ur ihre Funktion tatsachlich brauchte. In dem Beitrag& der au! Grund der
Quellen der prager phi1osophischen Faku1tat verarbeitet ist,
!asst 8ein Autor Kenntnisse der Unterrichts!ormen aD der
mittelalterliehen Universitat (Vor1esungen, Pronunziationen,
Dispstationen) zusammen und betont, dass die Studenten keine Bucher brauchten, sogar wSI auch die aktive Kenntnis des
Lesens ynd Schreibe~s nicht notig, wei1 der Unterricht au!
dem Gedachtnis gegrundet wurde. Die Pro!essor~n besassen private Handscůri!ten und einen Tei1 ihrer Vortrage trugensie
aus dem Gedaehtnia vor. Gewisse sehri!tliche Anspruehe er!orderten Disputationen und be.sonders jahrliehe Quodlibet;
!hre Thesen musste den Teilnehmer 1m voraus schri!tlich bekanntgegeben werden. Es war ,aber auch kelne Ausnahme, dass
nicht nur der Disputierer, sonde~ au ch der Respondent diese hochgelehrten Turniere ohne gros§ere schr4!tliche VorbeSIbeitungen, nur mit Bi1!e eines geubten Gedachtnisses bewaltigte.
Die ganse Un1versi~at besass nur Amtsbucher, in Prag
ist §ogar nicht moglich, einige Bib1iotheken einze1ner Fakul taten naehzuweisen. Die Bib1iotheken wyrden hier nach dem
P~iser Muster nur bei den_Kol1egien gegrundet. Die ers1en
Bucher widmete dem neugegrundeten Kar1sko11egium der Grundftr der Universitat, Kar1 IV. Das erste Verzeichnis seiner
Bucher'stammt aus den 70er Jahren des 14. Jahrhunderts und
es sind hier schon cca 200 Kodizes ange!Uhrt. Diese Bib1iothek diente spahr &uch als Leihbibliothek tUr andere Pro!essoren und Studenten ausser den Ko11egiaten. Schon in der
vorhussitischen Zeit entstanden die Bib1iotheken au ch in den
Meisterko1legien des Konigs Wenzel und 1m A11erheiligen-Ko11egium. Elgene B1bliotheken in den Studentenkollegien waren
in den Hausem des Bohmischen Volkes, Rečeks und Loud~s.
Die B1b1iothek des Studentenko11egiums 1m Hause des Bogmisehen Vo1kes wurde am An!ang des 15. Jahrhunderts gegrundet
und na~h dem Katalog aus dem Jahre 1460 be!anden sieh dort
1079_Bande mit 1453 'fBeln. 121e Bibliotheken .urden durch
Einkau!e, Ceschenke und V~rmachtnisse verbreitet, z.B. der
Astronom und Arst Johann Smdel hinterliess 1m Jahre 1443
dem Karlskollegium 200 Konvolute. _
'
Das 'm ittelalter11che Universitatsbuch war also dam1t
spesi!isch, dass es den Charakter eines exklus1ven Artikels

1JO

verlor und dass es durch seine Schreibwei3e zu einem hochindividualisierten "Arbeitsinstrument" ebes Gebildeten geworden ist. Trotzdem war das Buch immer ein Vorrecht einer
Gruppe des Schreibens und Lesen~ kundiger Gesellscha!t.
Erst 1m 16. Jahrhundert lI'ar es ublich, dess bei den Vorlesungen die Lehrer und such die Studen ten mit dem Búch arbeiteten; so ist ein billiges Buch zu einem wirklichen Lehrmittel geworden.

lJl

Antonín

K o stl á n

K POČÁTKfrM PRAŽSKÉHO KNIHTISKU
Za první pražskou inkunábuli bývá považován

žaltář

anonymního tiskaře z r. 1487. Předkládaná studie zvažuje
obecně přijímaným míněním

v protikladu s tímto
svědčující

tomu, že lze s Prahou spojit i

fakta na-

n~které

tisky. Vychází ze zhodnocení obsahu a sociálních
produktů

první , tiskárny na našem území, která

starší
konte~tů

působila

me-

zi lety 1468-1479 a bývá obvykle lokalizována do Plzně.
Zřetelně

se ukazuje souvislost všech sedmi
prostředím

tiskárny s katolickým

církevním orgánem, kterým v

době

a

tisků

konkrétně

této první

s vrcholným

trvalé sedisvakance na ar-

cibiskupském stolci byla horní konzistoř propojená se svatovítskou kapitulou. V letech 1467-1478 působil tento orgán
z pOlitických

d~odů

mimo Prahu, a to zejména v Plzni, tak.

že kladení prvníoh českých prvotisků do tohoto města Je v
plném sDuladu s konstatováním o jejich souvislosti s konzistoři. Nejpozději

v r. 1478 se však navrátil vrcholný kato-

lický orgán do Prahy, kde se ve zvýšené míře připravoval na
obnovení bobo.lužeb. Lze proto předpOkládat, že oba tisky
první tiskárny, datované

či

již na pražském území. Tomu
tože v obou

případeoh

datovatelné po r. 1478, vznikly
nasvědčuje

i jejioh obsah, pro-

jde o diecezální liturgické

příručky

(tzv. Missale ecclesiae Pragensis z r. 1479 a tzv. Agenda
Pragensis z let 1476-1479). V souvislosti s tím autor upozorňuje na některá dosud přeblížená data z prvotních dějin

pražského knibtisku. V leteob
tu kapituly do Prahy se v
jevily

tištěné

misály

těsně

knihovně

věnované

následujíoíoh po návrakapituly u sv. Víta ob-

blíže

neurčeným

tiskařem

Ja-

nem, a pOdobné dary se opakovaly až k r. 1517. Pražský tiskař

Jan Kamp, známý dosud z jediné zmínky z r. 1499, byl

zmiĎován také jako spolupraéovník faktora Schmiedhoffera

lJ2

v

účtech ~pÝrské

firmy

tiskaře

Dracha, který v osmdesátých

letech 15. stol. dodával knihy do Prahy i
měst.

jinýc~ českých

lJJ

Antonín K o s t l á n
Zu den AnfSngen des Prager Buchdrucks
Zusamroenfessung
A1s erste preger Inkunabe1 ist oft der Psa1ter e1nes
anonymen Buchdruckers aus dem Jahre 1487 genommen. Der Verfasser dieses Be1trags wigt 1m Gegensatz zu d~eser Ansicht
d1e Tatsache ab, g1e dafur spricht, dass es moglich 1st, m1t
Prag auch einige a1tere Drucke zu verbinden. Der Be1trag 1st
ein Ergebnis der Bewertung des Inhalts und der Soz1alkontexte der Produkte der ersten Buchdruckere1 auf unserem Gebiet.
D1ese Buchdruckere1 war in den Jahren 1468-1479 tštig und
sie wird gewohnlich nach Pllsen lokalisiert". Es ze1gt s1ch
deutlich der Zusamroenhang al1er s1eben Drucke d1eser ersten
Buchdruckere1 mit dem katho1ischen Mi11eu und konkret mit
dem hochsten K1rchenorgan: in der Zeit der bestand1gen Sedisvakanz aut dem erzb1schoflichen Stuh! war es das Obere
Kons1stor1um, das m1t dem Domkapite1 be1 st. Veit verbunden
wurde. In den Jahren 1467-1478 wirkte dieses Organ aus den
polit1schen GrUnden ausser Prag, vorwiegend in Pllsen, sodass der Druck der ersten Inkunabeln in dieser Stadt 1n keinem W1derspruch zu der Feststel1ung steht, dass die In§unabeln mit d1esem Kons1stor1um 1n_Verbindung standen. Spat estens 1m iahre 1478 kehrte das hochste katholische Organ nach
Prag zuruck. Hier bere1tete es sich in hoherem Masse au! die
W1ederherstel1ung der Gottesdienste vor. Es 1st anzunehmen,
dass d1e beiden ersten Drucke der ersten Buchdruckerei, die
nach dem Jahre 1478 ~at1ert sind, schon au! dem prager Gebiet ~ntstanden. Dafur spricht au ch !hr Inhalt, weil_in beiden Fallen hande1t es sich um die l1turg1schen Handbucher
der D10zese (Missale ecclesiae Pragens1s aus dem Jahre 1479
und Agenda Pragens1s aus den Jahren 1476-1479). In d1esem
Zusammenhang macht der Verfasser aut einige bisher verkannte
Daten aus der Urgesch1chte des Prager Buchdrucks aufmerksam.
In den ersten Jahren nech der Ruckkehr des Domkap1tels nach
Prag erschienen in der Bib110thek des_Domkap1tels be1 St.
Ve1t die gedruckten Missa1e von dem naher nlcht bestimmten
Buchdrucker Jonann, ahnl1che Geschenke wiederho1ten s1ch
b1B zum Jahre 1517. Det Prager Buchdrucker Johann Kamp, bisher nur dank einer Erwahnung aus dem Jahre 1499 bekannt, wurde auchals M1tarbe1ter des WerkfUhrers Schmiede1hof!er in
den"Rechnungen der Firma Drach in Speier erwahnt. Der Buchdrucker Drach 11eferte in den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts die Bucher nach Prag und in endere bOhmische Stšdte.
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DlPRESÍ JANA STARŠÍHO A JANA mOXBNA JIčíNSKÝCH

(1563 - 1590)
Ná~

referát je pokusem o mezioborovou spolupráci,

která má umožoit rekonstrukci historie jedné z menších
pražskýoh oficín druhé poloviny 16. aiol. Impresi Jič~/
ských byla sama o sobě podnikem. nesporně zajimavým' a nadto
jeji vývoj těsně souvisel s prvou fázi působeni slavné
nigrinovské oficíny. Základem referátu byla soustavná archivni reieri~ a rozbor inventářů pozůstalosti obou Jičín
ských. Tam, kde požár Archivu bl. města Prahy r. 1945 zn.iIHl městské knihy s informacemi o naiem tématu, vycházeli
jame z rekonstrukce těchto zápiSů . na_ákladě ci taei siarš'í
literatury (Vinter, Teige). Druhou linii výzkumu byla bibliografická identifikace tisků zjišt~ných v inventářioh,
a co moloá úplný soupis tiskařské produkce obou Jiiínských.
Zde byl oporou předevšim Knihopis, jeho předchůdci i dodatky připravované k tisku, Rukově! humanistickébo básnictví
a tiskařský rejstřík Soupis~ oizojazyčnýCh bobemik v Základni knibovně ČSAV .
Tiskař Jan st.a rši Jičínský se na pražské soéně objevil
na samém počátku r. l56~, kdy byl 13 . ledna přijat mezi
staroměstské měštany. Ručiteli jeho novoměštanstvi byli Havel Cedrus od Měny a Tomáš Pětikostel z Aventinu . Jan Jičín 
ský všek v Praze pobÝY8l nejspiie ji~ dřive - jebo výhostni
list vydal Vilém Trčka z Lipy 6. dubna 1560 a zachovac i
list z m~sta Jičína, který též musel předložit při přijímá
ni za'· staroměstského měštana, byl vystaven dokonce již
23 . června 1554, patrně v dObě, kdy se Jičínský Vydal na
tovaryšský vandr . l /
V době, kdy získal staroměstské právo, byl Jičínský
movitým. Zakoupil dům U červenébo kola na

mu~em poměrn~

lJ6

rohu 'r)'nské ulič~ za 300 k()p mišeňslcých a zřidil si v :J ě o

tiskařs!cou

dílnu.2./ Jako maji tel.e domu U

čer'len~ho

kola

podchycují Jičínského pražské městslcé knihy až k r. 1564,
mužer.Je však
ziskání

předpokládat,

lIIěstského

práva.

že se tu usídlil již krátce po
Rozhodně
svůj

mu let l562-l56J, kdy vydal

měl

tu

tiskárnu na

přelo

první tisk .:.. osmistránkové

noviny o :vystoupení ture·ckého legáta Ebrabioa Strotscha
dne 2.7. listopadu 1562. na
Drobný tisk

věnovaný

a

velbloudů

ve

Franiďurtu.

atraktivní turecké problematice obsacísaři

hoval mj. popis daru
šů

říšském sněmu

vylíčení služební lců ,

a

tovary-

poselstva. Kvartové noviny byly vyzdobeny

medailónem a hlavou Turka na titulní straně a obrázkec tureckého jezdce na rubu titulního listu.
Drobný aktuální tisk,

pěkně

upravený, jako by

předzna

menal charakter většiny příští produkce mladého impresora.
Tiskl.

převážně

drobné tisky, v=cel se k turec!cé téma.tice,

produkoval však též školní 1i tera turu
níky i díla náboženská. Jeho
tule~

byl.a

pěkně

různého

druhu,

zpěv

patrně nejpozoruhodnějším

ti-

provedená kniha Bartolomije Jerneje Geor-

gijeviée O začátku tureckého císařství, kterou vydal r.
1567. Vyprávění bývalého tureckého zajatce Georgijevi;e o
tureckém

válečnictví

a svycích bylo

doplněno př edmluvou

Filipa Melanchtona. 3/
Z příležitostných tisků zmiňme ještě . alespoň noviny
O slavné smrti a

pohřbu císaře

Ferdi:Janda z r. 1564 a latin-

ské pojednání Jana Rosina Žateckého o tomtéž tématu z roku
následujícího,
tánim

či

Ma~miliána
Sborník

jednolist s Hitisovým a Crinitiovým uvíII. v Praze 1.

veršů,

března

který k úmrtí

4

1567. /

Jiřího

Vabruschia Králo-

véhradeckého z Lymuz sestavil r. 1567 proresor pražské akademie Hatouš Collinus,

stejně

jako Codicillovo Epithalmium

ke sňatku dr. Tomáše Husinecia Vodňanského, proresora téže
Univerzity, z r. 1569, ptivjÍději nás do okruhu pražského
školního centra. Školní zakázky byly poměrně výhodným ob-

l J7

cbodnílll artikJ.3m a JičL-,s l<ý byl v tOClto směru aktivni.
R , 1566 vydal školskou Komedii

českou

o bobatci a Lazarovi

Pavla Ky~ezera Štávnického, nejstarší dochované česká
školní drama,51 O rok
Collinův

a r, 1569

později

vytiskl Vergiliova Buoolica

Libellus elementarius in lingua latina,

boiemica et germanica pro novellis scbolasticis, v novém

přepracování Jiřího ~:i:<'.lláše Brněnského,61

Knížka spojují-

cí v sobě slabikář, soubrn školních modliteb, školní řád
a

zpěvník

vyšla již v letech 1551 a 1557 v Praze u Jana
přepracována

Kantora, Nyní byla ovšem
podstatně rozšiřena,

díle

te~tem

meckým

Všechny

a ve

zpěvy
písně,

a byly vloženy nová

zpěvníkovém

od-

doplněny ně

byly

většinou

v poly-

fonní úpravě pro čtyři bl~sy, Tisk p01yfonní notace byl zámateriálově

ležitostí

kvalifikačně náročnou

i

a v

předbělo

horský ch Čechách jej provádělo jen několik tiskařů - přede
Jiř:!

vš:trn

JO

Dluh
v

dnů

r, 1572

naznačuje,

Jičínský

mohl realizo-

nedochoval,

gia na tisk

titu1áře

kých ••• Při tom taká
potřebnou

ručku,

že

další školské objednávky, jejichž tisk se do dneš-

Jičínský nestačil plně

Tuto

přikročil, 71

kop profesoru pražské univerzity Petru Codici1lovi

ještě

ních

je oviem prvý do·s ud zjiš-

který u nás k tisku pol.yfonie

pozůstalosti

vat

JičL'1s:c.ý

Nigrinus, Jan

těný tiskař,

a

císařského

využít ani

- knihy Formy a notu1a
titu1ář stavův

obchodně

listův

duohovního i

velmi lYkrativní

privilevšelija-

světského.

kancelářskou pří

sestavenou r, 1556 universitním profesorem Niku1ášem

Š6dem ze Semanína, vydal v roaiířen' variantě Jičínský r.
1567 a na základě jeho priVilegia pak po jeho smrti v tiskárně

dědiců

sirotků Jiří

Jana

Jičínského ještě

Nejmladším dochovaným
elegantně

dvakrát r. 1572

poruč ;:

'k

Nigrin. 81

tištěný

osmerkový

Jičínského
špalíček

tiskem je úhledný,
básní Bohuslava Hasi-

štejnského z Lobkovio, který Jičínský vytiskl ve spolupráci
s

Jiřím ~Ielantrichem. 91

Je to kniha pro

Jičínského

v mnohém

lJ8

příznačná.

Jednak ukazuje, že šlo o mistra kvalitního,

protože se špatným
joval,
zájmů

především

tiskařem

by se Melantrich

však kniha ukazuje na okruh

a konexí. Edici totiž

připravil

Mitis z Lymuz, významná osobnost

patrně

nespo-

Jičínského

nymburský rodák Tomáš

českého

kulturního života

padesátých až sedmdesátých let 16. stol., spojující okruh
protestantských

humanistů soustředěných

k pražské univerzi-

tě

s katolickou šlechtickou inteligencí a s humanisty dvor10
ského okruhu. / Tomáš Mitis se od r. 1567 objevil v Jičín~
ského tiscích v roli autora
překladatele

či

veršů či

nakladatele celkem

předmluvy,

devětkrát,

editora,

tj . zhruba

v každém druhém tisku oněch let. Šlo tedy o značně soustavnou spolupráci. 11/
Dnes víme o 27, resp. JO

Jičínského

tiscích.

12

/

Z nich

lJ bylo v češ~ině, ostatní v latině, němčině a · s řeckými
pasážemi. Po nesmělých nebo snad spíše dochovanými exempláři málo dokumentovaných začátoíoh -

me jen po jednom drobném tisku

k období 156J-1565 zná-

ročně,

třech

k r. 1566 víme o

nerozsáhlých praoích - rozběhla se v letech 1567-1569 práoe
tiskárny naplno. Vroholu bylo dosaženo r. 1567, kdy zpod
lisu. vyšlo 7 titulů v rozsahu celkem na 54 archů (ovšem
s různým nákladem). V následujících dvou letech vyšlo po
6 titulech v rozsahu oca 27 a J6 archů. Rozhodujíoí byl
ovšem opět náklad. R. 1570 byly vytištěny již jen výše uvedené básně Bohuslava Hasištejnského a snad dva zpěvníky,
distribuované až po inventarizaoi tiskárny.
Jičínský zemřel

r. 1570 nejspíše v

poměrně

mladém

věku.

Vedení tiskárny převzal Jiří Nigrin, dříve tovaryš tiskaře
Jana Kozla. 1J / Nigrin vytiskl v oricíně dědiců Jana Jičín
ského hned r. 1570
sáhlou a slavnou

tři

tituly a zahájil jimi vlastní roz-

činnost.

Oženil se záhy s vdovou po

ském Mandalenou, stal se otcovským

poručníkem

jejíoh

Jičín
čtyř

dětí a podržel · prorilovou o~ientaci tiskárny na Pěkné menli

tisky,

často příležitostného

nebo školského . oharakteru.

l39.

Svým

způsobem

rozvíjel základní koncepce tvorby Jana

Jičínského.

R. l572 byla v rámci

sirotčího řízení

zinventována
kniha s inventářel!l (MfP,
rkp. 1172) sice zanikla při požáru Staroměstské radnice
r. 1945, z dílčích citací u Wintra lze však te~t inventáře alespoň rámcově rekonstruovat. 14/ Je to krásný popis
ti.lllkařské dílny o jednom lisu, početném tiskař ·ském vyba.vení
včetně náčiní na odlévání liter švabachových, řeckých a notových, o 18 centéřích liter ve třech švabachových velikostech, jedné sadě latinky a jedné "textu starodávn~ho".
Inventář alespoň sumárně seznamenává tiskařské ozdoby
a 93 štočků figurálníoh i nefigurálních ilustrací. Je zajímavé, že při výrobě slabikářů se u Jičínského vYUžívala též
stará technika deskotisku pro tabelární přehledy písmen laJičínského pozůstalost. Městská

tinské i

české

abec&4y.

Nem.mě zajíma.vý než popis tiskárny je i soupis dluhů
a pohledávek Jičínského. Celkem II knihařů, tedy de fac~o
knihkupců, v Praze i v řadě českých a moravských měst dlužilo Jičínskému dQbromady přes 90 kop míš. 1S / Největší sumou mu byl povinován písecký knihaŤ Šimon, který odebral
knih za 32 kop. To znamenalo při malém rozsahu většiny
Jičínskébo tisků a tedy při jejich relativně nízké ceně
patrně dosti vysoké množství exemplářů. Z ostatních dlužníků nale.neme ve Wintrovi výtahu z inventáře zmínky pouze
o knibařích v.Lounecb, Příbrami, Novém Hěstě praŽSkém,
Kutné Hoře, Litomyšli a Olomouci. Čtyři další bohužel zcela
unikají. Jičínskému dále dlužil necelé 2 kopy tiskař Jiřík Dačickj a velkou sumou 72 kop mu byl povinen bývalý
profesor pražské university, nyní společník tiskaře Jana
Kozla, knihkupec Tomáš Mitis. 16/ Jak bylo vý~e konstatováno, Mitis setrvával v letech ~567-1570 s Jičínského tiskárnou v intenzívních pracovních kontaktech~ K.Chyba nadhazuje
též možnost, že se kolem r. 1570 Mitis spojil s Jičínským,

Janem Ka:ltorem Hadem a

Jiříkem Dačic!<:í!I!

ke

zřízení

knihku-

pectví v Karolinu. At již byl před r. 1570 Hitisovým společníkem kdokoli,

je zřejmé, Že on sám pro karolinské
Jičínského

knihkupectví školskou literaturu z
odeb!ral. 17/

tiskárny asi

Proti bezmála 164 kopám pohledávek zji~tujeme v Jičín
ského pozůstalosti přes 158 kop dluhů. Největší sumou - 90
Helantricho ..... i, 30 kopami univer-

JiřílllU

kopami - byl povinen

proresoru Petru Codicillovi, 30 kop dlužil za pivo,

zitn:í.~u

8 kop svému tovaryši Tomášovi a jak ,Hnter

říká

koli~~

aktivní, a to

jiným". Impresí byla ovšem

přesto,

pra~í,

že hotovost se v

inventáři

že nebylo-li inventováno

lost, nýbrž v
a to je nál

případě

případ,

finančně

neobjevuje. Bylo

při

soudním sporu o

hotové peníze

aby nebyly inventurou umrtveny ve vázaných
skutečnosti,

lech. Ze

rizaci bylo

ně

běžnou

pozůsta

zajištění sirotčích podílů,

nutnosti

pozůstalí

"ještě

vča3

uklidili,

sirotčích

podí-

že ji! krátce po provedené inventa-

vdově Handaleně

p<Y.Iůstalosti

z

~Yplacano při

sňatku s Nigrinem 250 . kop, aniž byl důc nebo tiskárna pro-

zřejmé,

dána, je

rodině

že v

S mladým Janem,
ský, se v letech po

později
otcově

hotovost byla.
nazývaným Jan

školy týnské

zúčastnil

imatrikulován na pražské

/

Filo~en Jičín

smrti setkáváme dvak=át. Poprvé

to bylo dne 8. srpna 1571, kdy se jako žák
městské

18

význa~é

staro-

beánie v Karolinu a byl

univerzitě.

Svědectví

o tomto

v podstatě jen formálním aktu přináší zachovaný manuál
19
rektora Curia Dvorského. / Druhá zmínka se objevuje o rok
později

'v

inventáři

ja.o nejstarší z

otc ovy

dětí.

pozůstalosti,

kde je Jan

zmíněn

Potom všechny jisté zprávy na 14

let mizí. Vinter sice zmiňuje k r. 1576 komposit ora Jana
Jičínského

šlo-li

v Melantrichově tiskárně, není však jasné,

skutečně

o Jana Filoxena

Jičínského,

protože Winter

zároveň soudí, že tento byí vyučen v tiskárně Nigrinově.

K r. 1576 pak zmiňuje úmrtí blíže neurčeného Jana Jičínské-
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ho

(tiskaře?)

v

Jič:bě.

Je sice :nožno z!<ombinovat ·.Hnt:::'o-

vy údaje tak, že Jan Filoxen Ji:5:inslcý se

V'j'učil

vě

).!elantrichově,

tiskárně

přičem~

nebo

a poté praktikova 1 v podniku

jeho jmenovec,

předek,

zemřelý

v

Jičíně,

v

byl jeho

Jičínský učinil

zadost

příbuzný

konstr~kci.20/

jedná se však již o zcela volnou

hovoří

Jediný jistý údaj ze sedmdesátých let tedy
tom, že mladý

~igrino

společenské

o

konvenci

a podstoupil univerzitní beánii. Z toho oužeme soudit, že
byl r. 1571 stár zhruba 12 let, jak bylo obvyklé, a že se
před

tedy narodil zhruba r. 156.0, snad tedy již

otcovým

získáním staroměstského práva. O sňatku Jana staršího Jičínského

s }!andalenou ani o ní samé nemáme

rormace.

Přízvisko

že sice

značit,

t~tiž

Pragenus u Janova zápisu

že se v Praze narodil,

může

při

žáct...,é .i nbeánii mu-

však být též

odrazem toho, že beán je z rodiny pražského měš~ana.
Podívejme se ted na nigrinovskou mezihru v dějinách
Jičínské

tiskárny. Winter uvádí, že vdova

vdala "dosti brzo" za impresora
že dosavadního tovarj'še
diJdiců

v impresí

tiskaře

Jiříka

~!andalena

se

Yigrina, dodejme,

Jana Kozla. Nigrin tiskl

již r. 157.0 a r. 1572

opět,

když využil

Jičínského privilegia na tisk Š6dova Tituláře. Mezitím

zahájil ovšem Nigrin vlastní tiskařskou činnost, kdy~ r.
příležitostný tisk. 21 / Ke sňatku Jiříka

1571 vydal drobný

Nigrina s vdovou l·!andalenou Jičínskou došlo bud :::'. 1572
po inventarizaci (ta byla provedena nejspíše s ohledem na
nadcházejíoí ~ndalenin sňatek v rámci sirotčího práva),
protože v inventáři není o sňat~~ zmínka, jak jinak bývalo
zvykem, nebo r. 1573, protože tehdy si Nigrin s Mandalenou
vzájemně

vzdávají statek. To byl akt v rámci manželské

smlouvy a prováděl se bezprostředně po sňatku. Vzhledem
města

k tomu, že všechny rukopisy Archivu hl.
ré o tomto
datum

pořízení

určit přesněji

inrormovaly,

shořely

než konec r. 1572

Nigrin s Mandalenou sídlili v

domě

U

Prahy, kte-

r. 1945,

-počátek

červeného

nemůžeme

r. 1573.

kola

22

patrně

/
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do konce r. 1577. 19. ÚDora 1578 koupil Jiří Černý Nigrin
~P.

impresor dQm
ský,

le~ící

194 na Starém

M~st~,

zvaný Pergameníxov-

mezi celnicí a královskou lázní blíž mostu za

387 kop 8r. ěes. Sídlil tam vlak ji~ nejspíJe k ll. lednu
1578. takte je mo~é, ie tu byl před koupí v nájmu. 2J /
Nigrin se orientoval

předevlíím

drobnějlHch ,

na výrobu

maloCormátových a nerozsáhlých knih vysoké typograCické
ěesky,

kvality. Tiskl

n~mecky

latinsky,

Jpanělsky,

a

pro -

dukoval typograCicky nejnároČn'jií díla vieho druhu, stal
se

nejvýznačn~jJím českým
umírněnost

Náboienská

roziířily

okruhem dále

v

době

svých

jeho moinosti. Stal se jednou z pro-

,

hranice

poěátk~

c e spolupracoval s oCicínami
Petrleho. 25 /
Jan mladší

zp~vníků .

a ochota spolupracovat s dvorským

kontak~ přesahovaly

že , Ni~rin

polyfonních

~eského předbělohorského

Cilových postav
jeho

tiskařem

Jičínský

3emě .

přičemž

knihtisku ,

24/

Za zmínku stoj í,

v sedmdesátých letech krát -

Jiříka Dačického

se na

scén~

a Michala
o~ t

objevuje

ll. Wnora 1'86, kdy - již jako impresor - kvituje převze
tí spra'v edLoos ti otcovské i ma teřské- od Jiříka Nigrina ,
otčíma sV'ho. 26 / Svůj dědický díl si Jičínský od Nigrina
vybral proto, že se ženil a , zakládal samostatný ,podnik .
Již 21. dubna

t~bož

roku vzdává totiž Jan

Jičínský

impre -

sor dům i majetek Ann~, manialce své, a ona jemu a vymiňuj í
si pouze volnou kiaCtovní dispozici 5 kopami gr.

čes . 27 /

I novomanželka Anna měla v dob~ sňatku s Jičínským naživu
jen matku. Oteo - obchodník Feli~ neboli šlastnt Radda ze mřel

a

sirotčí

díl posWstalosti spravoval

Anně Dyn~jší

manžel její matky Markyty Filip Petřík . Tomu Anna kvitovala přijetí své Rkupecké a vielijak' , spravedlnosti R ve vtii
100 kop gr. če's. dne 1. července 1587, tedy více než r ok
po siíatku. 28 /
Tiskařskou činnost zah~jil

Filozen

Jičínskl

se

Y

Jan

Jičínský

-

jm~o

Jan

jeho tisoích objevuje snad r . 1588 ,
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jisti až r. 1590, v archiviliich a ž r. 1591 - hned r. 1586
tři čtvrti

a za
tisků

a

dvě

roku vyprodukoval

pět

drobných novinových

rozsihlejši pOjednání náboženski. Noviny o Úka-

zech zl ý ch duchů, o ~áblech a proroctví počáteckého poustevníka tiskl česky i německy a konkuroval si - připadně
spolupracoval - s Burianem Valdou, který vydival tytéž
zprávy v jiných variantách. 29 / první skutečnou knížkou z
nové tiskárny byl spis kněze Václava Slovacia O pokloně
ve jménu Jesus, osmerkový tisk o 73 listech.
Drobný spisek Pavla Bydžovského, tištěný •• 1586 či
o rok později, nás upozorňuje na náboženské smýšlení Jana
mladšího Filoxena. Vydal totiž - na
nění"

základě

vlastniho "umíči

spisek o "vodvolání bratra jednoho boleslavského"

také "bratra z roty Pikhartské".JO/ Hned r. 1387 vytiskl
novinový tisk o
kteří

bo~ím

potrestání dvou

kněží

kalvínských,

v Londýně znevažovali mši svatou. V r. 1588 pak vy-

dal Bydžovského

t~ktát

protibratrský znovu v

rozšířené

verzi a protibra trský spisek Václava Benešovského. Téhož
poměrně

r. 1388 vyšel z jeho tiskárny i

rozsáhlý spis je-

zuity Václava Šturma Rozsouzení a bedlivé uvážení velikého
kancionálu od

bratří

valdenských jinak boleslavských sepsa-

ného. O jeho výrobu se
tiskl

Jičínský

podělil

s Burianem Valdou. Jinak

též luteránské autory a navazoval v tom

smě

ru na tradici svého otce, který spolupracoval s . Melantrichem, univerzitními utrakvisty a s Tomášem Mitisem. Tolerantní náboženská

nevyhraněnost

byla ovšem v šedesátých le-

tech obvyklá . Po České konfesi a zvláště koncem osmdesátých
let však tolerance pražského

prostředí vůči

kalvinizující

se Jednotě zjevně zeslábla, zároveň s rostoucím pochopením
veličin

konzerva tivního utrakvismu pro ka tolictví a s ná-

stupem ortodoxního luteránství v ~íši. Syntéza luteránství
s utrakvismem a katolictvím v té
nejen mladému

Jičínskému,

ale i

době

ostatně

většině

vyhovovala

pražských

Tiše kalvinizující Veleslavín byl v tomto

směru

tiskařů.

jistou vý-
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jimkou - náboženská orientace ho

ostatn ě

připravovala

o ni-

koli nepodstatný okruh zakázek.
Rok 1587 byl zřejmě časem jistého ~tlumu - je ovšem
možné, že vzniklo

několik

tisků,

drobných

které se nedocho-

valy. Obdobím maximálního rozmachu tiskárny se naopak stala
sezc5na následující. R. 1588 vyšlo zpod pres'.! Jičínského titisků, z toho 5 rozsáhlejších kníŽek. J2 /

skárny 10; resp. II

Tiskárna se již plně zaběhla a její možnosti limitovala jen
menší kapaCita a

především rinanční

možnosti. R. 1588 se

patrně projevila rinanční injekce loňského Annina dědictví

a snad

Jičínskému připadl

zemřela. J2 /

mu toho roku

též

nějaký

odkaz po matce, která

třeba

Ze zakázek r. 1588 je

zmínit '

Ráj duše jinak Knížku o ctnostech, klasické středověké dílo
Alberta Velikého
né

Polyxeně

přeložené

Adamem z Vin oře

knězem

a

Rožmberské z Pernštejna, dále Modlitby

věnova
kněze

Jiřího Dykasta, výše uvedenou Šturmovu kritiku bratrského

kancionálu a především Štelcarův iuteránský katechismus s
historiemi O pokutách božských. U

posledně

jmenované knihy

známe t9tiž rinanční náklad, vložený do její výroby. Činil
84 kop gr. míšo a impresor musel zaplacení na autorovi vysoudně. JJ / Téhož roku vydal Jičínský i další Štelca-

máhat

rovo dílo - Knihu duchovní o velikých skutcích Pána Boha
všemohoucího,

rozličnými

historiemi starými i novými ozdo-

benou. Bezmála pětisetstránková knížka ,obsahovala mj. pojednání o vlivu

čarodějnictva

na meteorologické úkazy.

R. 1589 vytiskl, pokud víme, Jičínský jen Katechismus
Daniele Stodolia, knihu dedikovanou

bratřím Trčkům,

pak dnes nedochovaný menší spis Václava Slovacia O
manželství Krista a církve. R. 1590 následovaly
Slovaciovy práce, noviny o

zemětřesení

v Kutné

dvě

Hoře

dále
věčném

další
a kníž-

ka Jana Rausinovského Dar nového léta dítkám zrozeným. Záhy
nato Jan

Filo~en Jičínský

umírá. Je zajímavé, že všechny

čtyři tisky r. 1590 (možná 'však toho roku Vyšlo též nové
změněné

vydání Ráje duše A1berta Velikého, o kterém se zmi-

Ďuje inventát pozůstalosti) vznikly v poslední třetině ro-

ku. Slovaciův spisek o Víře vstupující na nebesa má dedikaci datovanou 15.
O

pokloně

:září

jméně

ve

Noviny o Kutné

1590. Druhé vydání Slovaciovy knížky

Jesus bylo

Hoře

dotištěno

neštěstí

popisují

21. prosince 1590.

z 22. prosince, mohly

tedy být vytištěny i na počátku r. 1591 aknižka Rausinovského byla dotištěna 27. prosince 1590. Jičínský ji tedy
dokončoval

nejspíše paralelně s poslední prací Slovaciovou .

Prosinec r. 1590 a snad i leden r. 1591 vyplnil tedy
Jičínský

zemřel,

pilnou prací. Poté

zanechav v

se stal
též

4.

opět

září

Jiřík

impresor

U

domě

čer

poručníkem

veného kola manželku Annu a syna Jana. Jejich

účasti

Nigrinus. Za jeho

byl

i59l sepsán inventář majetku po Janu Filo:xenovi

Jičínském.

Inventář

z r. 1591 ukazuje tiskárnu menší než r. 1592

- Jan Fi10llen dos.tal z
na díly

sourozenců.

V

písmolijecké formy a
méně

dědictví
inventáři

nářadí,

liter než otcovská.

ozdobných

štočků.

ovšem soupis

jen

tiskárna

Méně

ostatní

zůstalo

připadlO

chybějí předevJím

měla zřejmě

i daleko

ilustračních

též

a

Nejzajímavějií část inventáře představuje

tiskařovy

příručního

knihovny a
tisků,

skladu vlastních i cizích

který byl

domu, a hlavního skladu vlastních
správě

část,

z r. 1391

vdova Anna dole "ve

Jičínského knihovna

tisků,

prodejního

umístěn

který

měla

v

patře

ve

sklepě".

(oddělit knihovnu a příruční sklad

knih neni dost dobře možné) obsahovala na 20 titulů knih,
až na výjimky tištěnýob· v sedmdesátých a osmdesátýoh 1eteoh
pražskými

tiskaři.

Soubor sestával

přev~žně

z jednotlivin;

písniček (vlastní Jičínského nebo Valdovy), Modliteb Ojířo

vých (Nigrinus) a Slavaoiovýoh knížek O pOkloně (Jičínský)
byly soubory o 3-9 ellempláříoh. Z tiskařů byl nejčastěji
zastoupen Jiřík Nigrinus (5 titulů), dUe. Melantrich 2 či
4 tituly a Valda, Dačioký a Veleslavín po jednom. U dvou
knížek snad Melantriohovýoh

připadá

v úvabu též starší edi-
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ce

prostějovskébo tiskaře

čínský

GUnthera. 34 / Tyto tisky mohl Ji-

získat od svých pražských

příp. mu byly svěřeny k prodeji

kolegů

darem

či výměnou,

(tato možnost je reálná

zejména u Nigrina). Vzhledem k tomu, že Jičínský pořizoval
dříve

i další vydání již

tiskaři vytištěných děl,

jinými

je možné, že se na tyto tisky díval snad i
předlohy

Věcně

pro další vydání.

za uvedení

především

jako na možné

stojí z celé této skupiny '

Dia1ogorum sacrorum 1ibri quatuor Se-

bastiena Caste11ia, humanistického protivníka ženevského
reformátora Jana Kalvína.

Jičínský

si tu

oddělil

jeden

e;!emp1ář z větší série, kterou obd::-že1 pa~rně do komisního

prodeje od vydavatele knihy
hned dvakrát r. 1579. 35 /

~

Nig::-ina, jenž dílo vytiskl

V truhlici na mázhauze byly uloženy menší série
tisků

ského

Sebastiena Caste11ia. Ve
tulů

knih z

6;!emp1ářů.

pisně

právě

spolu s dvaceti kusy
Jičínského

Z

těchto

sklepě

sepsala vdova Anna 18 ti-

tiskárny v celkovém

osmnácti

Jičín~

zmíněných Dialogů

titulů

pOdchyceno. Zbylých dvanáct,

počtu

3 848

jen šest je dnes kniho-

většinou

jen drobných

nábo'ženských, školských nebo zábavných publikací, zaniklo
v propadle

dějin.

Je mezi nimi

pravděpodobně

jedno dnes

nedochované vydání Štidova Titu1áře, Písně a pfsnič~!, sla~
bikáře

a dvě - snad v prvém českém vydáni - zábavné kroni-

ky: o Apol1onovi a o Bruncvíkovi. Kronika o Apollonovi, vytištěná patrně

prodejní

zhruba v tisícikusovém nákladu, měla zřejmě

úspěch,

takže ji Nigrinus vydal

Rozbor dnes známých

opět

titulů Jičínského

že, že jeden titul z r. 1587 je tu v 79

r. 1605.

skladu nám uká-

e:zemp1ářích,

dva

o 20 a 220 kuseoh pocházejí z r. 1588, dva o 266 a 163 výtiscích z r. 1589 a jeden ve stopadesátikusové sérii z r •
. 1590. Tisky r. 1586 chybí zcela. Drobné tisky ve skladu
patří

tedy

zjevně

k produkci tiskárny z posledních dvou až

tří let před Jičínského smrtí. Produktivita tiskárny tedy
ani po r. 1388 neklesla.

Nemůžeme

ovšem pokládat knižní
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př9hled Jičínského

s klad za úplný

práce v posledních letech

života. Jsou tu zastoupeny pouze tisky, které provedl vlastním nákladem. V nejednom
ročnějších publikací,

případě

-

především

u

finančně

ná-

jako byla Štelcarova díla nebo Štur-

mova kniha - vystupoval

Jičínský

pouze jako

tiskař,

za úplatu provede výrobu publikace a po zaplacení

který

předá

celý náklad zadavateli tisku.
Porovnáním obou
a

přihlédn?tím

inventářů

tiskárny z let 1572 a 1591
inventářům skladů

k dalším známým pražským

předbělohorské

doby dojdeme k celkové charakteristice Ji-

čínsk'ho impresí. Byl to poměrně drobný podnik bez rozsá-

hlého

finančního

měla např.

zázemí, jaké

oficína melantriš-

sko-veleslavínská. J6 / Tato situace byla obdobná v obou tiskařských

na

generacích . Tiskárna mohla produkova t pouze tisky

objedn~vku

nebo vydávat tituly s rychlým obratem, tedy

příležitostné

tisky a nerozsáhlé knihy menších

které se vyprodaly zhruba za

dvě

formátů,

léta. Jan starší

Jičínský

řešil situaci tak, že vedle výrobně náročnějších titulů·,

tiš těných vll tšinou v kvartovém formá tu., vydával kvartové
noviny a

sborníčky příležitostné

ní tisky. Knihy vydával

patrně

poezie,

ve zhruba

příp.

drobné

~kol

pětisetkusových .

nákladech. Jeho syn zmenšil formát knižních titulů na osmerku a nejednou dokonce dvanácterku a šestnácterku (koprodukční Šturm je tu výjimkou) a u drobných tisků kombinoval

noviny s knížkami kratochvilného

čtení

a drobnou nábožen-

skou a školskou literaturou. I on vydával knihy ve vlastní
režii nákladem

patrně

do 500

kusů,

drobné tisky i menším.

Tisícilistové foliové edice, jejichž výroba stála několik
tisíc kop gr. a náklad se prodával desetiletí, si Jičínské
ho tiskárna z technických a
hla dovolit.

Ostatně

hlavně finančních důvodů

ani Nigrin

patrně

netiskl své

nemo-

nejskvě

lejší výtvory ve vlastním nákladu, nýbrž na Objednávku. J?/
Nedostatek

finančního

zázemí a neÚDostnost prodejního rizi-

ka podvazovala ovšem např. i výborný knihtisk polský, kde
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se výroba

Německa

náročných děl

rinančních důvodů přesouvala

z

do

a Švýcarska. 39 /
Jičínský

Jan starší

prostřednictvím sítě

předpokládat

rozprodával svoji produkci

knihařů-knihkupců.

domě

prodej v

tiskárny a

zřejmě

Vedle toho je nutno

navštěvování někte

r ý ch jarmarků. Dvě poslední formy je nutno předpokládat i
u mladšího.

Jičínského,

kontakty se sítí

knihařů

však byly

možná slabší, alespoň tak můžeme soudit ve světle informa cí

inve~táře

pohledávku

pozůstalosti.

Zde totiž nenalezneme ani jednu

vůči knihařům,

pouze

třem

dlužil menší sumy za
lmihař

vázání knih. Je ovšem možné, že prodejní agendu a

skou sít již převzala vdova Anna, která se po manželově
smrti již nevdala a až do
samostatná

počátku

17. stol. se živila jako

knihařka-obchodnice.

Inventář připomíná

pouze kontakty s

Jiř~

Nigrinem.

S ním snad mladý Jičínský vyměňoval některé tituly své produkoe, jak

nasvědčuje

drobná série Nigrinova Castellia v

JilHnského příručním skladu, o dalších kontaktech svědčí
dluh 12 kop, zapsaný v
nespěchal

Nigrin

Anně

inventáři.

Na jeho splatnost

- po patnácti letech jej ve své

prominul. 39 /

Nigrinův

vztah k

rodině Jičínských

po celá desetiletí výborný, vedle dvojího

poručnictví

chodní spolupráce ae to projevilo mj. r. 1606 v
závěti,

a ob-

Nigrin~vě

Jičínské.

Jičínského

Smrtí Jana Filoxena
nikla nebo snad

opět

impresí

definitivně

70 dnes podchycených
nárok na

za-

vplynula do oficíny Nigrinovy. Za cel-

kem 13 praoovních let vyšlo zpod lisu impresí
činit

byl

kde obdaroval Annu i sestru své ne botky prvé ženy

Mandaleny

přes

ostatně

závěti

označení

tiaků,

z toho asi

Jičínských

pětina

·si smí

kniha, ostatní jsou noviny a drob-

né tisky. Není to zanedbatelné mnoiství ••• a to osud malé
tiskárně příliš nepřál.

Poznámky

1/

ANP, rkp. 535, f. 58 (XXXV staré f01iace): "Jan Jičín
ský impressor přijal městské právo, rukojmě zaň pan
Havel Cedrus od Měny a Thomas Pětikoste1 z Aventinu.
Ukázal list zachovací z města Jičína na pergameně,
jehož jest datum před s. Janem Křtitelem páně, léta
1554 a druhý list vajhostní též na pergameně od pana
Vy1íma Trčky z Lippe a na Ve1íši, jehož datum v sobotu
před květnou nedělí 1eta 1560. Actum in consi1io, faria tertia in octavo Epiphaniae~n

2/

Srv. pasport SÚRPMO čp. 623-I, ~terý r. 1961 zpracovala A. Jarešová.

3/

Srv .

4/

Sborník Dobřenského, Č. 193. Srv. též č. 10 soupisu
v příloze. Jedno1ist Jičínského se neliší úpravou od
ostatních j edno1istů té doby. Wintrova odsudku o nevkusné typografické výzdobě si rozhodně nezasluhuje.
Srv. Z. Vinter, Český průmysl a obchod v XVI. věku.
Praha. 1913, s. 587.

5/

U. Cesnaková, Das Theater a1s Bi1dungse1ement aD huma~
nistischen Sohu1en. In: Studien zum Humanismus in den
bohmischen L8ndern. Hrsg. von H. B. Harder - H. Rothe
- J. Ko1ár - S. Wo11man. Schriften des Komitees der
BRD zur Forderung der Slawischen Studien 11. Ko1n-~ien
1988, s. 476 n.i.M. Cesnaková-Micha1cová, Divadelní
hry Pavla Kyrmezera. Bratislava 1956.

6/

Rozpis této pozoruhodné knížky, jednoho z rozsáhlejších
je v při10ze pod Č. 21. Srv. též
M. Kabelková, Zpěvníček ~ slabikářích Matouše Co11ina
z Chotěřiny a Jiřího Nico1ause Brněnského. In: p. Daněk (ed.), Nové poznatky o dějinách starší české hudby.
Praha 1988, s. 59-62.

Č.

9 soupisu v

příloze.

Jičínského tisků,

7/

Srv. p. Daněk, Tisky vokální po1yfonie pražské provenience do r. 1620, v tomto sborníku.

8/

Srv. soupis v

9/

Melantrich provedl základ knihy - do s. 224 - a na něj
navázal Appendi% poematum, vytištěný ve stejné typografioké úpravě Jičínským. Proč došlo k dělení objednávky
- zda byla me1antrišská oficína přetížena či zda hrála
roli rychlost výroby - nelze určit. Obdobně se můžeme
pouze dohadova t, že dluh 90 kop v pozůs ta10s ti je v ně
jaké souvislosti s tímto společným podnikem.

příloze,

Č.

12, 31 a 32,
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10/

Srv. heslo Tomáš Mitis v

Hejnicově

a

}mrtínkově

Ruko-

věti humanistického básnictví v Čechách a na Moravě

(III, Praha 1969, s. J39-J41).

11/ Srv. soupis v
12/

příloze,

Č.

ll, 13-18, 26-28.

Jde o tisky Č. 1-27 a Č. 28-30, které mohly být vydány bud v posledním roce tiskařova života nebo již v
tiskárně

dědict\.

13/

Srv. M. Bohatcová - J. Hejnic, Knibtiskař Jiřík Nigrin
a jednolistové "Proroctví Jindřicha Demetriana". SNM,
ř. A, 35, 1981/2, s. 73-134.

14/

Srv. přílohu Č. 1, zpracovanou na základě prací z.
Wintra (Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku , v Čechách.
Praha 1909, s. 278n. a J29; Český průmysl, s. 587).

15/

K relaci profesí knihaře a knihkupce srv.
stat B. 'Nusky v tomto sborníku.

16/

nejnověji

PřipomeĎme v této souvislosti že Jiřík Černý Nigrinus,
p ř íští poručník

a v jistém smyslu pokračovatel Jičín
ského tiskárny, byl u tohoto Mitisova společníka tovaryšem. Poručnictví mohl zprostředkovat právě T. Mitis.

17/

K. Chyba, Slovník knihtiskařt\ v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Strahovská knihovna 1966-1980, s. 139.

18/

Nasvědčuje tomu i
čínský, impresor,
ským z Příběnic,

skutečnost, že 16. 12. 1568 Jan Jivyručil spolu s Vavřincem Voděrad
registrátorem desk zemských, z věze
Fridricha Freye s dluhem 100 kgč, dluž-

ní papírníka
ných Václavu Luňákovi. Srv. MtP, rkp. 10J, f. 17, nová foliaoe 47. I v době invenzívní tiskařské činnosti
měl tedy patrně Jičínský peníze pohotově.
19/

K. Beránek, Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice Univerzity Karlovy v Praze
v létech 1560-1582. Praha 1981, s. 104, uvádí pod Č.
2257 na škole týnské "Ioannes Pragenus Ioannis Gyczini impressoris".

20/

Z. Winter, Řemeslnictvo, s. 270; týž, Český průmysl,
s. 588.

21/

Týž, ~emeslnictvo, s. 279, 281; M. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík . Nigrin. s. 80 a S. 104, Č. 3.

22/

Z. Winter,' ~emeslnictvo, s. 281 - podle zaniklých ru-

kopisů AHP, rkp. 2118, f. J57; rkp. 1226, f. 150 a
rkp. 2112, f. 24.

2J/

J. Teige, Základy star'ho místopisu praŽSkého (14J7-1620). II. Praba 1915, s. 468n. K. Chyba (Seznam
pražskýoh knihtiskařů do roku 1620 a jejich adresy.
In: Misce11anea oddělení rukopisů a vzáoných tisků
SK ČSR I/2, 1971, s. 9) nezná Nigrinovo působiště v
těchto leheh.

24/

Srv. M. Bohateová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík Nigrin, příspěvky J. Kašparov' a P. Daňka v tomto sborníku a Hejnicovu studii Daniel Adam von .Veleslavín:
Zu den gegenseitigen Beziehungen zvi.chen der tschechischen und lateinisohen Literatur in letzten Viertel
des 16. Jahrhunderts. In: Studien zum Humanismus in
den bohmischen tandem, s. 269-271.

25/

M. Bohatoová - J. Hejnic,
87, 89.

26/

AHP, rkp. 2179, f. 8v-9,

27/

AMP, rkp. 1227, f. 121v-12J, tj. 122v-12J nové foliace.
K ~innosti Jičínského tiskárny srv. K. Chyba, Seznam
pražskýeh knihtiskařů, s. 18, kde tiskárnu klade do
let 1586-1590 (1577-1590) a nezná její lokaci.

28/

AMP, rkp. 1227, f. 270, tj. J6J nové foliaoe.

29/

Knihtiskař Jiřík

nově

Nigrin, s.

5Ov-5l.

Srv. soupis v příloze, Č. J6 a J8. Jistá vzájemná návaznost produkce se dá vystopovat i v pozdějších letech, kdy Jičínský měl na skladě zásobu Písniček, které v t .' době tiskl pouze Valda. Bud tedy Jičínský pro.
dával ve velkém Valdovu produkoi nebo přejal některé
jeho tituly k vlastní výrobě. Valda zas r. 1592, krátce po Jičínského smrti, vydal Kní~ku velmi ~těinou •••
sv. Isidora, vytiitěnou předtím r. 1587 Jičínským,
který zas r. 1588 vydal Alberta ~~gna, původně tiště
ného již r. 1580 Valdou. Je však otázka, co vie lze z
této rezonence repertoáru, ověřeného prodejním úspě' ohem kolegy tiskaře, vysuzovat.

JO/ Srv. F. Kleinsobnitzová, Neznámý spis Pavla Byd!ovsk'ho. Slovanská
Jl/

knihověda

I. Praha 1931, s. 57n.

Do r. 1588 zařazujeme nedatovaný tisk písničky o pří
jezdu císaře Ferdinanda I. do Prahy
1558. Jičínský
ji vydal podle edice Jana Kantora z r. 1558 zřejmě na
počest příjezdu Ferdinandovýoh vnuků do Prahy. Na titulní stranu použil stejného dřevořezu jako jeho otec

r.

152

r, 1567 v tiscích o příjezdu }m~~iliána II, do Prahy,
Písnička je prvým tiskem, kde Jičínský užil jména Jan
Filo~en.

32/

Z. 1Vin ter, Řemeslnictvo, s. 281. Nigrinus se ihned
znovu oženil s blíže neznámou Lidmilou.

33/

F, Pátek, Jana Štelcara Želetavského kniha O pokutách
božských r. 1588. ČČM 74,1900, s • . 254n" kde je podle knihy obligací AMP rkp, 2230, f. 239 (srv. též
AMP, rkp. 1227, f. 495~ otištěna edice narovnání mez~
autorem a tiskařelll. ~telcar musel zaplatit 42 · .k:gč, a
to do 6 týdnů od rozsudk~. Zaručili se za něj konšelé Starého Města Pavel Kristián z Koldína a Cyprian
Střibrský.

34/

Identifikace jednotlivých titulů inventáře je provedena v příl. Č. 2.

35/

M. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík Nigrin, s.
108, Č. 128-129.

36/

Edice a rozbor inventářů knižních skladů obou tiskáren srv. J. Pešek, Melantrišská pozůstalost z roku
1586. DP 1, 1980, s. 77-101 a týž, Tiskárna a sklad
mistra Daniele Adama z Veleslavína. Zpráva AUK 4,
1982, s. 64-79.

37/

Zřejmé je to např. u jeho tisků španělských či hudebních - např. u děl }mttea F1echy nebo v případě souborné edice díla skladatele Jakuba Hand1a Ga11a.

38/

upozorňuje na to v řadě případů A. Kawecka-Gryczowa,
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. 1/1,
Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdansk-~ódž 1983, pas. Těžko
sledovatelná problematika finančního zázemí českého
předbělohorského knihtisku se často přehlíží. Prodejnost zboží, otázka obratu a finančních rezerv přitom
patrně modelovala profil předbělohorské knižní výroby
daleko více než ideální vztah tiskařů k národní kultuře.

39/

J. Teige, Základy 2, s. 468n.

~53

Přaoha

~

Inventář pozůsta~osti

impresora na Starám

Jana st. Jičínského,
pražskám, ~572

Města

~~P,

rkp. ~~72, f. 59-60, ~~O; rkp. shořo~ 8. 5. ~945,
rekonstrukce na zák~adě údajů Z. Wintra, Řemeslnictvo
a živnosti XV~. věku v Čechách. Praba ~909, s. 27Sn.
a 329;- týž, Český průmys~ a obchod v XVI. věku. Praha
~9~J, s. 5a7n.
Vdova

Manda~ena

dům

červenébo ko~a

U

a

děti

Jan,

oceněn

Jiřík,

Anna,

Kateřina

300 kop gr. m.

svršků nehojně

v sk1epě 400 e%emp~ářů Tricini!

500 e%emp~ářů Písní ročních, vše nevázáno
jiných knih za ~5 kop ' m.
V impressorii pres starý bez vřetena
k němu 2 tyg~e s fundamentem a pěti rámky
pres k imprimování se čtyřmi že~ezným~rámy
kasií, do kterých se ~itery k1adou, s trnoži,

ve~kých,

ma~Ých ~5

ke kassám 2 svícny
~iter:

ma~ého

ve~ikého

švabachu 2 centy,

prostředního

4 centy,

4 centy

starého písma donátního a textu starodávního něco
matrices ve~ikého a pr;středního švabachu'
matrices řecké na písmo 7 druhů
J šifle na slívání liter a 2 malé lžičky
k tištění píaní 2 centéře kanonu a tři centéře not
matrices k lití not
"vokolky k minucím" dvoje
lišty 4
kvadrátů

konkordancových, lin slívaných,
ke kolumnám J centéře

kvítků

na okolky

rigur, apoštolů,
štoky na koltry

měsíců,

planet, znamení na minucí 93

kusů

štoky na rládr
kámen na tření barev
trojí desky ze dřeva pušpánového a hru~kového, na nichž
abecedy (2 latinské a 1 česká) vyřezány
5 instrumentů
4 vink1háky
15 prken ke komponování liter
dostatek prken k

močení

papíru

8 prken k mytí rorem
10 trub1iček kvadrátovýoh
hrnec k rermeži
Poh1edávky :
11 knihařů dlužno nad 90 kop: Šimon v Písku 32 kop
Marek v Lounech
ŠiIRon v Pfíbrami
Štěpán v Novém Městě pražském
? v Olomouci

? v

Hoře

? v Litomyšli
Jiřík Dačický dluží 100 grošů
Tomáš Mitis dluží 72 kop
Dluhy:

Melantrichovi 90 kop
M. Petru Codicillovi JO kop
"a ještě několika jiným"
za pivo dlub JO kop
tovaryši Tomášovi 8 kop
svědkové inventarizace Jan Škr.eta Šotnovský

Tomáš Mitis
Tomáš Taubman impresor

155

vdově Handa1eně při sňatku s Jiříkem Čer!J ~'m vyplaceno

z

pozůstalosti

250 kop

Př iloha

2

Inventář pozůstalosti

impresora na starém

Jana ml. Filoxena

Hěstě

Jičinského,

pražském, 1591

.~P,

rkp. 1173, f. 247v-249 (229v-23l staré foliace)

Jana

Jič ýnského

impressora

Léta páně tisicého pětistého devadesátého prvniho , v stře
du po svatém Jiljí, stal se popis po Janovi Jitčýnským
jinak Filoxenovi m1adším impresoru, v přitomnosti pana
Jindřicha Slepičky radniho a Jiříka Nygrýna impressora
a Zygmunda Miletínského jakožto poručnik~ od pán~ nařízených.
Předně

Dům

u

Anna vdova

pozůstalá

a Jan sirotek

červeného

kola, stejkajicí se s domem u
čeném, zouplna zaplacený toto se našlo
Devět centnýřův písma literního
Nahoře v světnici dvě kasy, šrák k oběma

Jandův ře

stůl, hrnec v kamnách, almara koutni a v ni listy tržní (7)

Cínového nádobí tři mísy velký, prostředních pět,
šalešních pět
konev jedna ve dvanáote žejdlíkův, šestižejdliková 1,
po pěti žejdlících dvě, pinetní dvě, po třech žejdlících
dv., poloupinetní 1, po půl druhém žejdlíku 4, žejdlíky 2,
půlka 1 a čtvrtka 1, obě dvě s řapky. Talířův novejch
pouzd~o 1. Talíře staré 4, umývadlo vo jedný cívce zavě
šený,

mozdýřek

1

prostřední.

Na mazhauze v almaře
Medenice mosazná 1
Kotlíky měděný k rybám vaření tři
Hrnec měděnej k barvě vaření
Slánka 1, rohy dvoje starý, větší menší
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Nahoře

dvě

impressi v pokoji
měděnný

kotel

k formám myti a druhý k

zbřiváni

louhu

cassi a dva šráky k nim

pres novej s teyglem a fundamentem
vřet"eno dřevěnný

V

komoře

1

vedle impressi

listy k minucim s králi šest

kusův

lista_ in quarto jedna, ruka 1 a dva kusy k :-lusice.
Erbičkův

kohout 1.

rozličných

9

Štočkův 10 na přední coturny
Apoštolův

12

rámky 4 k presi

dřevěný

rámy železný 2, na Evangeliku 2
tři,

cassí

šrák jeden duplovaný a druhý prostý

tření

kámen k

truhlíčky tři

alfabety

barev, regál k formám
k literám

ř-ezaný

dvoje na bušpanovým

druhá na hruškovým
devět

písma

předešlého

podle

forma na koruny biskupské
fachy
dřevěnný - tygl
dvě

rámcův

8

na koltry
dřevěných

na formy

prken k formám 27 i k
dvě větší,

pilky
V

-komoře

peřin
nůše

s

lůže

čtyři

močení

polštáře

šatův

povlečením

a páté malý

Na mazhauzku
truhly k knihám

perných

2, podušek 6

kolíbka 1 a plachetkB 1
dvě

papíru

menší

z mazhauzu

10,

latinská a

dřevě

centýřův

tíkovi na díl jeho dáno bylo

formy

dřevě

inventáře,

co nebož-

~toude v 1. žid1e 1
a1mara k nádobi, sto1ička

vinutých
cejchy na peřiny

tři

cejchy t1ustý na

poštáře

čternohá

štatův

tenký a

dvě

t1ustý

čtyři

cejšky na podušky dvě tenký a kmentový 2
p1acbet pět t1ustejch, prostěrad1a dva tenký
a

třeti

kmentový

Šaty chodici nebožtika
P1áště dva soukený, ga11ioty dvoje
kabáty dva popasný starý, koši1e dvě
k1obouk 1, husarek 1, punčochy jedny
truh1y ve1ký dvě, prostřední ' dvě
šestery písničky vázaný
v truh1ici devatery Modlitby Vojířovy
troje kniiky o pok1oně
Dia10gi Saori Caste1ionis
Evangelia Graeca
Naučeni dvoje český, německý, táž dvoje velký
Kšaf't 1
Syrach in 8
Isiodorua 2
Ráj duše 1
Gerson 1

český

Grammatica Pbi1ippi
Různý k;n Uky 2
Arithmetica jedna

česká

lJeipor . in 16.
žaltář německej poz~oenej

Syrach in 16. 1
Evange1ia ma1á in 16. bez f'igur
dvoje regis tra ma.lá in 12. v bílý kMi
v truhlici na mazhauze:
Písniček rozličnejoh

padesáte

~t e~emp1á'~
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českejch

Katecbysmus 24

malejch

Knížek šprýmovnejcb padesáte
Isiodori 17

exemplářův

Dar nového léta patnáct exemplářův
Dialogův

20

e:remplářův

Preces v traktátu

čtrnáct exemplářův

Na témž mazhauze
ROŽDŮV pět,

Vdole ve
kněh

rošt 1,

sklepě

pekáč

1

v sini

podle poznamenáni .Anny Vdovy toto se našlo na
půl

Katechysmus velký s historiemi
e:remplářův,
Kněh

jeden každý

o povoláni všech
český

jak ducQovnich, tak
půl

po

svět

šestnáctu archu

exemplářův

sto dvanáct

drůbeži

sta a šestnáct

osmectýma archu držicí

ouřadův,

devět exemplářův

skejch sto
Rubriky

půl

třetÍho

po pUi

třináctu

archu

O pokloně půl druhého sta exemplářův po dvanácti aršich
držicí
Isiodorův

míně

osmdesáte

archu držicí
Ráj duše dvacet

exemplářův

O j ířovejch

J.1odliteb

jednoho

Modliteb Dykastových

dvě

půl

po

šedesáte
st~

exempláře půl

dvě

a

dvanácta

dvanáctu archu drží
po

půl

dvadc~ti

deváta archu
po

pěti

arších

Modliteb náboŽDejch sto a Čtyřidceti po půl čtvrtým archu
věčném

Knizek o
plářův

Písn i

po

půl

ročnich

manželstvi

půl

druhého sta

třináct 8~em

pátu archu
devadesáte zouplna po dvanácti arších

Slabikářův německejch

12 na jeden arch

Apollonovejch devět set třidceti dva na tři archy
O Bruncvikovi

půl

Katecbismus malých
Ka~echysmus

na

tři

šesta sta a sedmnácte na
českých půl

českejch půl

latinskejch a

tři

archy

druhého sta na dva archy
druhého sta a deset

archy

Preces sto a deset na čtyři archy
Naučení

malejch

českejch

a

německejch

sto sedmdesáte
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. a osm na
Pí s niček

a

archy
všelijakejch na arch a na
tři

půl

archu

čtyři

sta

třimectýma

Dluhův

nebožtík Jan

knihařům

a jiným

pozůstal:

Pavlovi Čížkovi půl druhé k opy patnáct krejcarů
Pavlovi z Libenské papírny 40
a za rys papíru 18

grošů

gro š ů

bílý ch

bílých

Ambrožovi knihaři 16 grošů bílých
Kryštofovi v Platnýřský ulici od v á zání jednu kopu
třinácte grošů bíiý ch
Jiříkovi

Nygrynovi impressoru podle šuldprýfu 12 kop
mišenský ch
Marky tě Filipa Petříka manželce jakožto matce vdovy
pozůstalé 32 kop mi~enských
actum ut supra
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Při10ha

J

Tiskařská produkce Jana Jičínského (staršího) .

sestavená podle
tisků

záznamů

českých

a slovenských

od doby nejstarší až do konce 18. století,

tiskařského rejstříku

ČS AV , '

Knihopisu

Soupisu

cizojazyčných

bohemik v ZK

Hejnicovy-Martínkovy Rukověti humanistického básnic-

tví v čechách a na Horavě a Zíbrtovy Bibliografie české
historie, díl III.
Signatury uvádím jen tehdy, nejsou-li uvedeny
v

~,ihopisu

nebo v

Rukověti.

(1) s.a. /156J-1570/
Makovinus, Vinceno: Psalmus LXXiII continens doctrinam
adversus scandalum oruois elegiaais versibus expositus.
Per M. Vincentium 'Makovinum ~ ~~kowa. Excu~um Pragae in
0
AD tique Urbe, apud Ioannem Gi tzinum. 4 .• A f.
Veršovaná dedikace Makovského Janovi Hradešínovi "civi &
senatori urbis Lunae" na A 2. Na rubu titulního listu dře
vořez - klečící král David s harfou u nohou. Na titulním
listu charakteristická Jičínského viněta, na konci textu ~
na A 4 viněta manupropriová .• - Vytištěno patrně a~ po r.
1565 - mistrem se Makovský stal . 2. října 1565. Rukovět III,
247-248 (uvádí jen tento unikát Zámecké knihovny na Křivo
klátě).

(2) l56J - příp. prosinec 1562
.
Suleiman I., el Kanuni: Předložení tureckého legáta Ehrahima Strotského /=Strotsche/, Poláka přirozeného, před jeho Velebností císařskou /Ferdinandem 1./, králem římským
/Maximiliánem 11./, i před jinými svaté římské říše kurfiršty, knížaty a stavy v F.rankfurtě, slováckým jazykem učině
né. Léta M.D.LXII. /1562/ dne 27. měsíce listopadu.
S krátkým dotknutím daruov, kterýchž jest jeho císařské
Velebnosti dodal. Item o jeho služebnících, tovaryších
a velbloudích. Z latinské řeči \,ře!ože~o. (V Starém Městě
Pražském Jan Jičínskt vytlačil.) 4 • A /4/ listy.
Knibopis 15790 doplnuje rok /156J7/ - zřejmě analogicky
k tisku Šebestiána Oksa z Kolovsi, datovanému rokem l56J,
popiSUjícímu tutéž událost (o rozsahu 12 listů, Knihopis
15790). Toto Předložení uvádí Knihopis jako nezjištěný
výtisk ješ tě jednou pod Č. 14472
bez roku vydáni podle
Zíbrta III, . s. J17, č. 6092.
- "Předložení" se konalo
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při příležitosti korunovace Maximiliána II. (30. ll.) za
krále římského. Unikát dochován v Britském muzeu v Londýně
(mikrorilm v Archivu Knihopisu).
.

(3) 1564
Ferdinand I.: O smrti a svaté paměti ••• Yerdinanda císaře
římského, uherského a českého ec, krále ec. Též i o tom,
jak jsou Jeho Milost mastí balsamovou mazali, do truhly
cajnové vložili. Potom kteří páni Jeho Milost a který kte- ré klénoty nesli, a kde Jeho Milost položili, a jak ten
den s velikým zármutkem dokonali. H.D.LXIIII /1564/. 4
V. Starém Městě Pražském, Jan Jičínský vytlačil. 4 0 • A
/4/ listy.
Rub tit~ listu nepotištěn, na A 2: nLéta . Páně M.D.LXIIII.
XXV dne měsýce července ••• v městě Vídni ••• Ferdinand,
římský císař ••• skonati ráčil •••• n. Na A 2v: " ••• Jména
pánuov, kteří Jeho Milost císařskou nesli ••• ". Na A3:
" ••• Poznamenání osob, ' kteří jsou co z klénotúv, kteréž
nad truhlou a tělem Jeho Milosti položeny byly, nesli •
••• n. Konec na A 4, A 4v čisté, nepotištěné.
Na titulním listu dřevořez 60 ~ 58 mm - v jednoduchém
rámci v portálu císařský znak s korunou , stuha'm i a zlatým rounem, na konci te~tu na A 4 velká obdélníková
průpletová viněta. Znaku použil tiskař znovu ve svých
tisoích v r. 1567, oslavujících příchod Maximiliána II.
do Prahy - ve zdobenější rormě (srv. zde Č. (10), (ll) .
Znaku v jednodušší rormě užil Melantrich na titulním
íistu sněmovních artikulů v r. 1575 (v pondělí po nedě
li postní - Knihopis 304).
Knihopis uveden v Dodatcích. Jungmann IV. 427: O skonání
cís. Ferdinanda /: r. 1567 prodávati dovoleno v Olom. od
biskp.:/. Zíbrt III., 437, Č. 9177: O skonání cís . Ferdinanda I. Prodávalo se v Olomouci se svolením biskupovým.
Viz Jungmann /srv. výše/o Vybráno z vazby v antikvariátu
v Karlově ulici. Ex. v UK (54 S 910), další, poškozený
Praha, B. Malotín (a patrně ještě další ex.).
(4) 1565
Rosinus, Jan: Luctus Pragae, continens brevissimam descriptionem celeberrimi runeris e~hibiti ibidem divo Ferdinando
I. Romanorum imperatori &c. XX die augusti. Anno • • • M.D.
LXV /1565/. Autore Ioanne Rosino Zatecensi •••• §xcuaum4
Pragae in Antiqua Urbe, apud Ioannem Gitzinum. ~ • A -B

/8/

r.

Rukovět IV, 36,6 (uvádí 4 dochované ex.) .
Č.

9183.

Zíbrt III,

437 ,

(5) 1566
Kyrmezer, Pavel: Komedia česká o bohatci a Lazarovi, kratičce sebraná z evangelium sv. Lukáše v XVI kap: skrze
Pav1a Kyrmezerského z Štábnice, písaře radního a obyvatele
města Strážnice. A nyní vnov~ ~ti;těna léta M.D.LXVI
/1566/. Jan Jitčinský. SO. A -C /24/ listy.
Knihopis 463S.
Jungmann IV, 227 a). Úplný výtisk dochován
v UK. V KNM zachována pouze složka B.
(6) 1566
Methodius Eubulus, Sanctus: Proroctví velmi hrozná od svatého Methudia mučedlníka Boiíbo i jiných pobožných a uče
ných mužův duchem svatým nadchnutých předpověděná: Které
by bídy a nes1ýchané těžkosti na všecky křestany od Saracénův, synův Izmabelových, totiž Turkův těchto časuqv posledních přijíti měly. Potom zase Jak Pán Bůh skrze ruce
některých křestanův ty pohany sedmkrát tížejí trápiti a do
gruntu poSřít4 ráčí •••• Jan Jitčínský vytlačil. H.D.LXVI
/1566/. 4 • A /4/ listy.
.
Knihopis 55JS (anonymně jako nezjištěný výtisk uvedeno
rovněž pod Č. 14406). Jungmann IV, S02 g). Unikát dochován v SOA Třeboň, pob. J. Hradec.
(7) 1566
Rakovský z Rakova, Mikuláš: Elegia de nativitate filii Dei,
Domini atque Salvatoris nostri Iesu Christi. Autore M. Nico1ao Rakocio. E~cusum Pragae in Antigua Urb3' apud Ioannem Gitczinum •••• M.D.LXVI /1566/. 4 • A -B /9/ f.
F. B 6 čisté, nepotištěné.
Rukovět IV, 292 (uvádí e~. UK Praha a faks. Archívu rodiny
Rakovských ve Š·A v Bratislavě).

(s) 1567
Crinitus z Hlaváčova, David - Corvinius, Jan: E1egiae
funebres in obitum ••• Dorotheae Rakownicenae &c. coniugis
••• D. Mathiae Wolfij Chrudimeni, civis Rakownicens~s: defunctae ~. Novembri: ••• M.D(LXVII /1567/. A1tera a Davide
Crinito a Hlawaczova, altera a Ioanne Corvinio scripta. Ad
1ectorem •••• /lat. verše/ p. L. 6Pro~oP4LupáČ/. E~cusum
Pragae apud Ioannem Gitczinum. 4 • A -B /S/ f.
Rukově
I, 474 (uvádí 4 docbované e~.).

t

(9) 1567
.
Georgijevió, Barto1omije Jernej: O začátku Tureckého oísař
ství, též jak se v svém válečném běhu řídí a jakého cvičení
uživají: Krátká summa pro uvedeni v známost lidem sebraná.
K tomu o obyčej~ch tureckých knízka od Bartoloměje Georgi- '
viz řečeného, kterýž mezi Turky mnoho let v zajetí byl,
s předmluvou ••• Filipa Melanchthona ••• Od kněze Jana Moravusa, jináč Bessa, faráře postupického z latinského v jazyk český přeloženo. Vytištěno v Starém Městě Pražském,

1~

u ~ana4JitJiDSkého ••. H.D.LXVII /1567/. 4 • A4_Z4,
Aa -Dd -Ee /115/ listů. }le1anchthonova předmluva na f.
J 2-JJv.
Knihopis 2656.
Jungmann IV, J05. Klíč II, 9. Index 87,
271, 171, 19. Konkordance s. 35-36, 1126. Dochováno 5
neúpln ý ch exemplářů.
0

(10) 1567
z Hlaváčova, Prokop - Kodici11us z Tu1echova, Petr :
In adventu invictissimi ••• Romanorum imperatoris Maximiliani II. &co Hungariae, Bohemi9 regis &c •••• aum videlicet ingrederetur inc1ytam urbem Pragam metropo1im Bohemiae: Chorus musarum instruotus ex adolescentibus scho1asticis, nomine Academiae Pragensis, cum suis titu1is atq;
ornamentis distributus per vicos urbis eiusdem ad oonoinendum pia s & 1aetas acclamationes &0. ipsis Calendis
Martij: /1. března/ '6' 1~67, Pragae excudebat Iohannes
Gitczinus ••• 1567. 4 • A -B /7/ r.
'
Na rubu tit. listu v zdvojen~m rámoi ' oísařský znak
s korunou, stuhami a zlatým rounem, zdobnijší než jaký
užil Jičínský v r. 1564 (srv. zde ě. (J» - stuhy vyšívan~, oblouk s rosetami, zřete1nijší kanelování
sloupů. Stejného znaku užil i v tisku zde nás1edujíoím,
, tj. ě. (ll) - dále srv. tam.
Rukovět III, 299 (uvádí 4 dochované ex.). Zíbrt II~, 45J,
Č. 9503.
Lupáč

(11) 1567
Mitis z Limuz, Tomáš - Crinitus z Hlaváčova, David: In felicem ••• Caesaris Maximiliani II. Romanorum, Hungariae,
Bohemiae &0. regis, per urbes Pragenses arois ingressum
ipsis Kalend: Martiis /1. března/ Anno Domini 1567. Acrostiohides gratulatoriae nomine metropoleos, oivitatumque
regni Bobemiae •••• Excudebat Iohanes Gitzinus. Jednolist
27,9 x J5 cm. Příčný formát.
V levé polovin' folia zdobnější forma oísařského znaku
(se zdobenými stuhami, rozetami v portálu a kanelovanými
sloupy) - stejná, jaké použil Jičínský st. v oslavném spisu Lupáoově-Kodioillovi (srv. předchozí záznam, tj. č. (10)>.
Pod ním verše Mitisovy, mezi sloupy s jm~nem Maximiliána.
Akrostioh. V pravé, polOVině rolia v pOdobné úpravě - v portálu s rozetami koruna ěeská, pod ní mezi sloupy na štítu
stojící doleva orientovaný dvouocasý ěeský lev s korunou
(dřevořez v jednoduchém rámoi), pod ním verše Crinitovy:
uprostřed veršů srdoe s literami: In manu Dei est cor regis. Akrostichy. - Obou znaků už~ později rovněž Nigrin v
r. 1575 - k Mitisově Ad olementiss: Caesarem Maximilianum
II. r. Bohemiae &0. et status consultantes de academiae
Pragensis instauratione •• , Acclamatio, znaku českého rovněž v r. 1575 k Mitisově: Votum pro trium statuum regni
Bohemiae ooncordia indissolubi1i. Císafský znak opět po-

užit v r. 1576 (v díle A1iud epitaphion generoso ••• D.
Ioanni seniori a Va1dssteyn, baroni in castro supra Sazavam ••• k veršům Matyáše Molesyna). Všechna díla obsažena
v Dobřenského kode~u (č. 192, 191, 147). V r. 1577 je znak
rovněž v Nigrinově tisku: M, Rakovského z Rakova Naenia de
obitu Ma~imi1iani II. Císařský znak v této rormě použil
rovněž Jičínský mladší ve své Písničce na příjezd Ferdinanda I. do Prahy - zde srv. č, (33).).
.
Rukovět I, 473-4 (Sborník Dobřenského Č. 193 (158).)
(12) ' 1567
Šúd ze Semanína, Mikuláš: Formy a notu1e 1istuov všelijakých, jichž jeden každý v potřebách svých rozličných platně potřebovati můž. Při tom také jest i Titu1ář stavuov
duchovního i světského vnově sebraný a vytištěný, V Starém
Městě PraŽSkém, ode mne Jana Jitčínského, ved1é privilegium od Jeho Milosti císařské mně na to daného, aby žádný
v tomto Království, ani v jiných zemích k němu příslušejí
cích pod pokutou v témž privilegium vyměřenou po mně ho
netlačil. M.D.LXVII /1567/. 8°. /8/, 122, /91/ listů.
Dedikace Jana Jičínského impresora Mikulášovi ~falterovi
z Waltršperku je datována 5. srpna 1567 (v středu p ř ed
Božím 'vstoupením - r. A2-A8v.)
Knihopis 16026. Jungmann IV. 1135: (jest jen opravení · a
rozmnožení Šúdových Forem od r. 1556.). Jungmann III, 105:
"Vtipné průpovědi ••• bratra Jana Klenovského nazvaného
Palečka •••• rkp. z XVI. stol. někdy u Rybaiho: Artiku1ové, kteréž bratr Jan Paleček při králi Jiřím českém činí
val (:v1astně rozprávky o vtipu a dobročinnosti jeho:).
Jan JičínSký, tiskař, v předmluvě na svůj Titu1ář (:1567:)
uvádí jeden artikul a nazývá Palečka českým rilosofem •

... ..

Artikul o titulování papeže je uveden v Jičínského dedikac~ na f. A4-A5. Dochováno více e~emplářů.
(13) 1567
Vabruschius, Jiří: Naeniae funebres in obi tum Georgii Wa.bruscbii Reginaehradeceni a Lymusa, iuvenis doctrina,
virtute, pietate e~imii extinoti Viennae Austriae ad aedemque divo Stepbano SBoram sepulti. Anno ••• 1565, die
20 Augusti. Consoriptae abs i11ius amiois, poetioae studiosis. M. Matthaeus Co11inus: ••• /lat. verše/o Pragae,
sumptibus H. Thomae Mitis ~ ~ymuaa'8Io~nnes Gitzinus exoudebat, H.D.LXVII /1567/. 8 • A -F -G /52/ f.
Rukovět V, 429 (uvádí J e~.).
(14) 1567
Vergilius Msro, Publius: p. Vergilii Maronis Buoolica.
Pragae e~oudebat0 Tb8ma~ H4ti Iohannes Gitzinus •••• H.D.
LXVII /1567/. 8 • A -B -C /20/ r.
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Unikát dochován v NK ČR, ~ížovnická knihovna
(XXXII L 74, přív.).
(15) 1568
Cropacius, Kašpar: Caspari Cropaoii Pil.nensis P.L. Hexametrum pro Calendis Ianuariis ad Annum Domini ' M.D.LXVIII
/1.1.1568/. Cui aooesserunt Thomae Hitis Hymni aliquot
sacri une. cum precationibus argumento temporiq;' eidem convenientibus. Pragae excgde~at Thomae Miti apud Ioannem
0
Gitzinum. (1568). 8 • A -C /24/ f.
V závěrečném Mitisově pozdravení datum 6. ledna 1568.
Rukovět I, 499 (uvádí 6 ex.).
(16) 1568
Historie památky hodná o žalostivém dobytí Sygethu od Solimana císaře tureckého a kterak téhož zámku pp. Mikuláš
hrabě ze Serynu jest statečně až do smrti ho bránil ••••
T. Mitis dicat Petrovi VokovA z Rozmberka. Vytištěno v Praze u Jana Jičínského 1568. 4 • /listů 15./ /(:Tyto noviny
před tim z chorvatského do latinského, pak ale 'z latinského do českého jazyku od H. Tomáše Mitysa přeloženy a s císařským povolením v přítomnosti jistých k tomu pozůstáva
jíoíoh osob od Jana Jitčínského v 4tu tlačeny a ještě r.
1801 v Pel0. knih. zachovány byly.)/
Popis podle záznamu Jungmanna IV, 306 a Dlabačovy Nachricht von den ••• Zeitungen, 1803 (ten v soupisu literatury má u tohoto díla mylně vytištěn r. 1578 - spis, který
je v ohronologiokém pořadí uveden pod Č. 7 před Historií'
vyšel v r. 1367, s~is pod Č. 9 za Historií je z r. 1571 a na začátku (s. 6) přímo uvedeno, že seznam 'je sestaven
chronologioky; na s. 3 v ohronologickém seznamu ~iskařů
2. pol. 16. stol. stojí přímo: "1568 - Johann Jitčinský".
Knihopis 3042
podle Jungmanna. Zíbrt III, 453, Č. 9489:
Mitis, Tomáš: Historia •••• Nezjištěn žádný vý.tisk.
(17) 1568
z H1avačova, Prokop: Brevia argumenta st 10ci praecipui evangeliorum, quae diebus Dominiois usitate proponuntur: čompendioso carmine pro puericia christiana oomprehenso, scriptiq; a Prooopio Lupacio a H1awaczowa M.
Thomas Mitis lectori •••• /lat. verše/o (E%cusu~ P:aga~
a~d Ioannem Gitzinum ••• H.D.LXVIII /1568/.) 8 • A -B -G
/52/ r.
Impresum na G8a čisté, nepotištěné .
Rukovět III, 220 uvádí unikát NM v Praze.
Lupáč

(18) 1568
Makovinus, Vincenc: Epithalamion de nuptiis ••• D. Georgii
Proscovicii, liberi baronia in Proskow, Zula & Stara: C9sareae l-faiest: ~ Cubiculis primarii &c. Sacraeq ; Iacobita,rum mili tiae equi tis &c. Et ••• virginis Ursulae a Lob-
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kowicz, ••• Christophori senioris ~ Lobkow~cz, & Kost,
~i1.ina .::, Bischowicz &:c • .fi1.iae. Autore Vincentio Ha!<owino
a }!akowa H. Addita sunt de iisdem nuptiis carrnina Thomae
Hitis ~ Lymusa . Pragae excudebatur Thornae4Hi}ji apud Ioannem Gitzinurn ••• H.D.LXVIII /1.568/. 4°. A -C /1.2/ f.
Rukovět III, 247 (uvádi 5 ex.).
(1.9) 1.568
Huzoffi1., Jan: Pisničky křestanské ke cti a chvále Boží
s duovody, která o čem jest nebo co v sobě zavirá a s me1.odiemi notovan ými vnově s1.ožené od kněze Jana Soběs1.av
ského •••• Vyt~ště!l0 1í StarénI Hěstě Pražském, u Jana Jitčinského ••• 8 • A -J
/72/ zach. 1.istů.
V Soběs1.avského dedikaci,' purkmistru, radě a vši obci města
Soběs1.avě, datované ve vsi Ředbošti v pátek po středopostí
/26. března/1568 (r. A2-A6) je nejen zmíněn věk autorův "kteréhožto dne /tedy 26. 3./ k třetí hodině na noo před
1.ety 33. já. K.J.S. na tento svět jsem narozen" - ale i na
dřívější vydáni jeho 21. pisniček u Šebestiána Oksa - z r.
1565/1/ . - Toto vydáni Jičinského, dochované v neúplném
unikátu, končí před závěrem 39. pisně (f. J8v). Noty v pěti linkové osnově.
.
Knihopis 5982 • . Jungmann IV, 63. Klič I, 77; II, 67.
Index 247. Konkordance s. 252. Unikát (bez závěru) doohován v KNM.
(20) 1568
Sturmius, Bernardus: Historia ingressus Christi in urbem
Hierosolymam, quae oommemoratur dominica prima adventus,
versibus hexametris inolus8, ~ Bernhardo Sturmio Patscbovino. Cui addita est Heditatio Adami Cholossii Pelrzimoviensis de excubiis ange1.i8is'4 "6 Excusum Pragae apud Ioannem Gitzinum ••• 1568. 4 • A -B /10/ f.
Rukovět V, 233-234 (uvádí 4 ex.).
(21.) 1569
Colinus z Cho~ěřiny, l-latouš - Brněnský, Jiři l-!ikuláš (Nicolaus): Libellus e1.ementarius in lingua latina, boiemica
& germanioa, pro novellis sobolastiois. Knižka začátkův
v jazyku latinském, českém a němeokém pro nové žáčky. Ein
Gruntbuoblein in lateinisober, behmisoher und teutscher
Spraoh fur die neuen Sobulerlein. Additae sunt etiam oantiones sacrae oum hymnis PrUdentii ante & post oibum ;
Item, Legoes quaedam & oivilitates morum. Exousus Pragae
per Ioannem Gitzinum, sumptibus H. Georgii Nioolai Brunensis, oivis Pragensis agud ~uSum, pro sohola sua privata •
••• H.D.LXIX /1569/. 8 • A -N /104/ r. .
Latinsko-českou knižku Elementarius libe1.1us Matouše Collina, která vyšla dvakrát v Praze u Jana Kantora - v r. 1551
a 1557, po~ěkud nově uspořádal, rozšiřil ve druhé části,
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předmluvy Collinovy nahradil vlastními, závěr pozměnil a
Knížku 'doplnil německým překladem Jiří Mi~áš Brněnský
(Jiří Nicolaus). První část (abeceda, Desatero a modlitby)
pon~kud jinak uspořádána, druhá část (zpěvy) je proti Collinovi zna~né ros~ířena - všechny zp~vy jsou doplněny ně
meokým te~tem a vloženy další písně d~provozené notami v
pětilinkové osnově pro jeden, tři a čtyři hlasy - poslední
nejčastější. Třetí část - řád pro soukromou školu - je doslovně převzat s Col lina - výjimku tvoří vyneChání příkaZU
o chození wbe. odpuštění w Rna viničku w nebo sahradu vltší
- obojí zřejmě Brněnského škola postrádala. - V Collinově
Libellu je pak za tímto řádem připojeno wPřikázání o uče
ní w rozdělené do 25 paragratů a studijní řády pro jednotlivé třídy. Brněnský tento oddíl nabrazuje statí ·Civilitas morum e~ Erasmo Roterodamo aliisque collecta par M.
Thomam Mitem, pro Ioanne Georgio tiliolo suo· - na t. N3v
-N8v .
Knihopis 1574 popisuje pod Collinem, znovu uvádí pod Č.
6183 pod beslem Nicolai Georgius s doplněn ým názvem Grammatica bohemica (:oum cantibus sacris legibus et civilitate morum bohemice, latine et germanice:) Pragae Joan. Jitčínský 1569 v 8. (:Cerroni:) - podle JUD~mannova záznamu
IV , 8 - jako nezjištěný výtisk. - Rukověť IV, 31- 32 (pod
Nicolaus, Jiří) a I, 428 (při Collinově Libellu z r. 1557) .
Knibopis uvádí jediný e~. dochovaný v UK Praha , v Dodatcíoh připsán ještě e~. v Halle.

(22) 1569
Etraim Syrios: Knížka utěšená o Svatém Jozetovi patriarchovi a jeho příhodácb: zavírajíc v sobě čis t otu, zdrženlivos t,
dlouhočekání a trpělivost. Kteráž nikdá vydaná nebyla, ale
teprva léta ec . LXVIII /1568/ II latinskébo jazyku na česko
vyložaná lodi (Jana Straněnakého). Vytištěna v StarS. MAstě
p!!!a~ém, u Jana Jitčinského ••• M.D.LXIX /1569/. 8 • A -D -E /36/ liatů.
Na A2-A3 dedikace Jana Straněnského Marké t ě ~ternberkové z Paoova a na Opálce, vdově po Adamovi
Šternberka,
datovaná v Počátkáoh v úterý den památný svatého Váolava
1568 /28. sáří/. Ná Jv Da začátku vlastního te~tu: Chvála
avatého mu!e Joseta patriarohy od •• • kazatele Jana Ettre. . Syrskébo, vydaná ••• 1509.
Knibo~is v Dodatoícb registruje 2 dochovaaé e~. (UK Praha
a KNM).

.e

(23) 1569
Ferus, Jobann; Kásání XII o pokání na podobenství o synu
_rnotratném učiněná: a jeou ká.ána čaau postního i na velikÚDoo od bratra Jana Fera; v blavním koatele mobútském.
NYní ~k vnově s řeči němepké do české jodl (Jana Straněn
skébo} přeložena •••• M.D.LXIX /1569/. 0 (VY4is4ěno v Starém
Městě Pražském. u Jana JitčÍDského.) 4 • A -O /56/ listů.
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Na A2-A3 dedikaoe Jana Straninsk'bo Vil'movi z Ro~m
berka a na Č.sk'm Krumlově, datovaná v Po6átkáoh bez denního data.
Knihopis 2448. Jungmann IV, 1588a)~ " Úplný unikát dochován v UK Praha.
(24) 1569
Kodicillus z Tulechova, Petr: Epithalamium in nuptias •••
Doctoris Thomae Hussinecii Vodniani, Physicae professoris
in Academia Pragensi, & ••• virginis Salomenae Trupeliae
Lithomiericenae. &c. ~ }!. Petro Codicillo. Bacchylides •
••• /~a8' v~rše/. Pragae excudebat loannes Gitzinus.
1569. 4 • A /4/ f.
Rukovět I, ~92 (uvádí 4 vx. a 1 opis z 18. stol.).
(25) 1569
Rakovský z Rakova, Mikuláš: Poematia quaedam de morte, virtute, eruditione, bumanitate, et pietate praestantium virorum, d. Ioannis Tapinaei, notarii Gutebergensis: s. Matthiae, ministri verbi Dei: et "Simonis Pampae, unius ex
praecipuis literatia Gutebergenaibus. Autore M. Nicolso
Rakooio 0 Tur~oiansi. Pragae excudebat Ioannes Gitzinus ••••
1569. 4 • A -B /8/ f.
Dedikace kutnohorská radě datovaná v Kutná Hoře 31. prosinoe 1568 (pridie Calendas Ianuarii - f. A3).
Rukovět IV, 292 (uvádí J ex., z niohž jeden nezvěstný).
(26) 1569
Strialius, Jan: Epithalamia in nuptiis doctissimi viri M.
Ioannis Stria1ii, reipub. Budwicensis notarii, ac ••• virginis Annae Matthaesiae, • .-. D. Nicolai Matthaesii filiae.
Ab amicis scripta boni ominis erg~. Thomas Mitis lectori:
••• /la5' vgršg/. Pragae exoudebat Ioannes Gitzinus, •••
1569. 8 • A -B /16/ f.
Mitisova předmluva datována 8. 1. 1569.
Rukovět V, 226 (uvádí 2 ex.).
(27) 1570
z Lobkovic, Bohuslav Hasištejnský: Il1ustris, ac generosi
d.d. Bohuslai Hasisteynii a Lobkovitz, &c. baronis Bohemici, poětae oratorisq; clarissimi Farrago poematum in
"
ordinem digestorum ac editorum per Thomam Hitem Nymburgenum. Iaoobus Vimphelingus •••• /lat. verše/ ••• Pragae excudebat Georgius Melant~ichus ab Aventino letl (Ioannes
Gitozinus) •••• 1570. 8 • /16/, 398 /rec. 390/, /33/ p.
Na Ql /s. /225/:/ Generosi baroni., ~oetae oratorisque
exoellentisl, d. Bohus1ai Hasistenii" a Lobkovicz, I.V.D.
Appendix poe.atum, editorum a Thoma Hite Nymburgeno.
Addita sunt elogia p1urimorum in d. Bohuslaum un~ oum
Indice lib: bib1iothecae asisteniae. Georgius Fabricius Chemnioensis •••• /lat. verše/o Pragae excudebat
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Ioanne~ GstCginu s 857~·
8 8
Složky: A -B -P -Q -R -Z , a -e • Při stránkování počítá
na zřejmě složka Q za osmilistovou; v Appendixu tištěném
Jičínským začíná stránkování na R4 s. 247.
Rukovět III, 179-180 Appendix řadí samostatně (uvádí
větší počet dochovaných e~.).
Dědicové

(28) 1570
Viri illustris et magnifici d.d. Bohuslai Hasistenii a
Lobkovvicz &c. Nova epistolarum appendi~ conquisita & edita per Tbomam Mitem Nymbursenum. C. Caltes P.L. in Albim
F. Bohemiae •••• /lat. verše/o Pra~ae ~~cgdebant haeredes
Ioannis Gitczini M.D.LCC /1570/. 8 • A -H /64/ listy.
Rukovět III, 180-181 (uvádí větší počet dochovaných ex.).
Jana

Podle rekonstruovaného inventáře pozůstalosti
st. z r. 1572 lze produkci doplnit
o tato dvě díla:

Jičínského

ještě

(29)
Tricinium - v poz~talosti 400 ex.
Podobné dílo se nedochovalo. Trojhlasé písně
tiskl Jičínský již v Co1linově-Nicolaově Libellu v r. 1569, zde srv. výše č. (21).
Předpokládala bych opět menší zpěvník pro
školskou či obecnou potřebu.
(30)

Písně roční

- v poz~talosti uvedeno 500 e~.
Neni vyloučeno, že Jde o některé torzo Písní
ročních uváděných v Knihopisu: rozsah není
bohužel zachycen, lze těžko říci, jde-li o
Písně nám dosud neznámé či některé dochované jen ve rragmentu.

V r. 1572 přebírá tiskařské priVilegium Jičínského
staršího Jiří Černý-Nigrin. Jeho bohatou tiskařskou produkci srv. v monograrii M. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřik Nigrin a jednolistové "Prorootví" Jindřicha
Demetriana. SNH ř. A Historie, sv. 35 1981, č. 2. Zde
pro úplnost uvěáme Ještě dvoji vydání ~Údových Forem a notuli, které Černý vytiskl v r. 1572 s přímým uvedením jména Jičínského jako předchůdoe. Další produkci Černého-Ni~
grina srv. ve zmíněné studii: k r. 1571 jsou zde uvedena
J di1a z tisku Nigrinova, k r. 1572 celkem 9 tisků.
(31) 1572
ŠÚd ze Semanína, Mikuláš: Formy a notule listův všelijakých, jichž jeden každý v potřebáCh svých rozličných
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platně potřebovati můž. Přitom také jest i Titulář stavuov
duchovního i světského vnově sebraný a vytištěný, V Starém
Městě Pra'žském, od Jiříka Černého v impresí dědicův nebožtíka Jana Jitčínského, vedle privilegium od Jeho ?-!i1osti
císařské týmž dědicuom na to daného, aby žádný v tomto Království ani v jiných zemích k němu přináležejících pod pokutou v témž privilggium vyměřenou toho Tituláře netlačil.
M.D,LXXII /1572/. 8 , /8/, XCII, /124/ listr.
Předchozí vydání Jičínského srv, zde Č. (12).
Knibopis 16027. Jungmann IV, 1135. M. Bohatcová - J. Hejnic
v cit, studii 15.83-86, v Soupisu děl tamtéž s. 104, Č.
8-9. 'Dochováno 9 ,eJ[emplářů. (K tomuto záznamu nutno přiřa
di t eJ[. ' z Františkánské knihovny S b 6 (UK Praha), omylem
registrovaný až u dalšího vydání, tj. Knihopisu 16028 srv. následující záznam zde.)

(32) 1572
Šúd ze Semanína, Mikuláš: Formy a notule listův všelijakých,
jichž jeden každý v potřebáoh svých rozličných platně potřebovati můž. Přitom také jest i Titulář stavuov ducbovního i světského vnově sebraný a vytištěný. V Starém Městě
Pražském, od Jiříka Černého v impresí dědicův dobré paměti
J. Jitčínského, vedle privilegium od Jeho Milosti císařské
týmž dědiouom na to daného, aby žádn ý v tomto Království
ani v jiných zemích k němu přináležejíoích pod pokutou v
témž priv~legium vyměřenou toho Titu1áře netislů.. M,D.LXXII
/1572/. 8 , /8 / , XCII, /124/ listy.
Od předchozího vydání Nigrinova (zde srv. předchozí záznam)
se liší titulním listem a teJl:tem f. A8.
Knihopis 16028. 'Jungmann IV, 1135. M. Bohatcová - J. Hejnic
(srv. předchozí záznam). Dochováno 8 eJ[.
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Tisky uvedené v rekonstruovaném inventárním seznamu
pozůsta1.osti Jana Jičínského staršího a soupisu jeho
známé tiskařské produkoe
IJlventář

Soupis

gratu1.ace Maximi1.iánovi II.
při příjezdu do Prahy

ě.

Trioinium

č.

Písně roční

č.

(1.1.)
(29)
(30)

17J

Příloha

4

Tiskařská

produkoe Jana Filoxena

Jičínského

(Jana Jičínského mladšího)
sestavená podle
tisků

údajů

Knihopisu

českých

a slovenských

od doby nejstarší až do konce 18. století,

podle Zíbrtovy Bibliografie české historie, dil III.
a dochovaného

inventáře

pozůstalosti.

(JJ) s.a. /15 86-1590/
o štastném a potěšitedlném příjezdu do Měst pražských ••• císaře Ferdinanda ••• Prvního, složená ku potě
šení lidu křestanskému, zvláště pak národu českému. Léta
••• tisícího pětistého padesátého osmého /1558/. Nejprvé
vytištěná v Starém Městě Pražském u Jana Kantora ••• Nyní
pak v nově vytištěná též v ijtarém Městě Pražském u Jana
0
Filoxena JitčÍDského. 4 • A /4/ listy.
Na Alv: Zpívá se jakol Pane Bože z vysokosti, myt prosíme tvé mil.o sti. Poslouchejte všickni lidé, co se vám
spívati bude ••• /explicit:/ Tato píseň jest složena na
den svatého Martina /11. listopadu/ všem Čechům k~ poctivosti, zvláště císařské Milosti.
Knihopis 13398. Zíbrt III, 43J, Č. 9115. (První vydání Kantorovo uvádí Zíbrt ve stejném záznamu, Knihopis registruje
pod Č . 13397, Jungmann uvádí jen Kantorovo vydání IV, 164.)
Doslovn ý přetisk Kantorova vydání.
Na titulní straně použil tiskař stejného dřevořezu, jaký použil jeho otec v r. 1567 v tiscl.ch oslavujl.C1Cb
pří~ezd Haximi1iána II. do Prahy (zde srv. Soupis Č.
Písnička

(10), (ll»).
Písnička
příjezdu

snad byla vytištěna v r. 1588 při příležitosti
Ferdinandových vnuků do Erahy. - Formu jména Jan
Fi10xen - pokud je nám z dochovaných výtisků známo - užíval Jičínský až v r. 1590. Unikát dochován v KNl-!.
(J4) 1586
Ukazové zlých duchů '6' v Opočně, v Starém Hěstě Pražském.
Jan JitčÍDsky 1586. 4 • 4 listy s vyobr.
Knihopis 16368. Zíbrt III, 475, Č. 9918. Nezjištěn žádný
výtisk.
(35) 1586
vydání předchozího
Ein sehr grausames erschrockliches Wunderzeichen von Gott

němeoké
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dem A11mechtigen bey der Stadt Opotschna erzeiget und geoffenbaret, Welobes zwo Personen in der Stadt Dobruschka
genandt, auff dem Ratbaus mit jren Aydespf1icbten, neben
den Gerecbten, und der Landtsordnung gemess, und was sie
a180 gesehen, das es kein Schertz, sondem die lautere ,
pure Warheit _ey, bekrSfftiget und aussgesagt haben, Und
solohes ist geschehen dieses 1auffenden 1586 Jahr~ .
0
Gedruckt zu Prag, durch Johannem Gitčinský. 4 • A /4/ f.
Na /A4/: ••• In der A1ten Stadt Prag, bey Johann Gitčin
ský.
Knihopis oituje u Č. 16368 podle Zíbrta III, 475 , Č. 9919.
Wolkan I, 104, Č. ;10. Výtisk dochován v UK Praha
(9 B 209, přív . 39) .
(36) 1586
Div u města Počátek a kte~k poustevníku budouc í věci
zJeveny, v Starém Městě Pražském, Jan Jitčínský 1586.
4 • 4 listy.
Knihopis 1911. Zíbrt III, 475, Č. 9920. Nezjištěn ~ádný
výtisk.
U Buriana Valdy : Div veliký a prve neslýohaný, který!
Pán Bůb skrze posla svého z města Po~átek ukázati ráčil, při jednom k~ste1e sv. Kateřiny jménem, a 00 poustevníku tu bydlíoí~ o velikých budoucíoh věcech oznámeno a mluveno jest leta Páně 1586 v pátek před sv. Duchem /20. května/, kaidému pobožnému ~lověku k vejstraze a napomenutí sepsáno a na světlo vydáno. V starém
Městě Pražském Burián Valda vytiskl podle dekretu od
Jeho Milosti oísařské sobě daného, léta 1586.
Opis tisku doohován v Zámecké knihovně v Mnichově Hradišti. Bude vedeno v DOdatoích Knihopisu jako 1911a) .
(37) 1586

Ondřej Chalupa ve vsi Auhříoíoh

/1/ od aáblů z~pálen.
V Starém Městě Pražském, Jan Jitčínský 1586. 4 • 4 listy,
s vyobrazením.
Zíbrt III, 475, Č. 9922. - Bude uvedeno v Dodatoíoh Knihopisu. Nezjištěn ládný výtisk.
(38) . 158 6
Eine ersohrookliohe Vundergesohicht, so in dem Land zu Boh.men, uber ein Bavren, mit Hamen Andreas, des Nickel Chalups
Son, velohes varhatttig gesohehen ist, in diesem 1586. Jar,
veloher von vegen seiner manchfaltigen Gottlasterung von
den Teuffeln angesUDdet vorden, und von solobem f evr den
andem tag gestorben. Gestellt in Gesangsveiss Im Tbon O
Velt ich mus. diob lassen. Gedruckt zu Prag in der A1ten
0
Statt, duroh Joben Gitosinsky 1586. 8 /1/. 4 f.
Zíbrt III, 475, Č. 9922. Volkan I, 103, Č. 308 uvádí i začátek a koneo díla, tiskaře přepisuje: Gitensky . Celé veršované dílo přetiskuje II, 65-67, Č. IX. Podle Wolkana vý.
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tisk doohován v Ber~íně, Kgl. Bib~iothek (y~ 474~).
U Buriana Va~dy p opis téže události v proze: Grausames
und ersohrookl,i ehes Vunder, so geschehen ist im Land zu
Boheimen uber einen Bavren mit Hamen Andres, des Niekels Chalup Sohn, in einem Dorff Auhrs ,o hitz genandt,
Dem Edlen und Festen Herrn Heinrioh Vrohotitzky von
Lautkoff, eo. zugehorig. Also das genanter Andre. von
Teuffe~ angezUndt, von velehem ~ewer er den andern
tag gestorben. Gesohehen am PfiBgstmontag, das ist den
26. Maij dieses 1586 Jahrs Velehe. zuvor in diesem
Landt nieht gehort nooh erfahran ist vorden. (Hit Rom.
Kay. Mt. Deoret nit naohzudrueken. Gedruokt zu Prag in
dsr A!ten Stadt bey Burian Valda ••• M.D.LXXXVI /1586/.)

4 • A /4/ f.

Zíbrt III, 475, ě. 9922. Volkan I, 10J, ě. J09. Výtisk dochován v UK Praha (9 B 209, přív. 40).
(J9) 1586
Slovacius, Váolav: O pokloně ve jménu Jesus, má-li ěiněna
býti: Kdež se klade odpor na spis nějaký tu poklonu lehčí
oí .ezi lidai, kterýžto apis pro vyrozumění odporu jest
rozdělenej na počet LXXII •••• Vytištěno v Starém Hěstě
Pražském, u Jana ' Jitčinskébo. 8 0 • /8/, 7J listy .
Na A2 dedikace Jiřimu Hasištejnskému z Lobkovio, na A6
datovaná v' Městě Hradišti nad Jizerou v domě farním 21.
srpna, rok uveden není, podepsána K. Václav Slovacius
Turnovský. V dedikaoi je zmÚlka o smrti Bohuslava Hasiitejnského II Lobkovio ·který! před léty osmdesáti a dvě
ma s tímto světem se rOlllouěil· (f. A4b). Bohuslav Hasištejnský semřel v r. 1510, podle tobo by dílo vyšlo v
r. 1592: pOdle tohoto údaje datoval je tak Jireček v Rukověti II, 2J3. Jireěkův Údaj Knihopis 15509 vyvraoí doplĎuje, že Jiří Hasištejnský z Lobkovic zemřel v r.
1590. Popis dila je pak v Knibopisu podle jediného zaohovanébo e~empláře doohovanébo v UK Praha: e~emplář s
původní vazbou na předním přideiti uvádi dvakrát v provenieněních přípisoich rok 1587. Podle těchto zjiitění
datuje Knihopis: /15861/. ~emplář v UK - úp~ý - konči
te~tem a vinětou na f. LJv. Není vylouěeno, že na nezachovaném f. L4 bylo ještě zopakováno impreeum a uveden
rok vydáni. - Jungmann IV, lJ36a) uvádi toto vydáni jako nedatované~ Dalši vydáni - ·porozšířené" - vyšlo v r.
1590. Podle něho lze datovat přesně rokem 1586: v dediba'! říká Slovaoius doslova, že první - kra Ui vydáni
tohoto spisu vyšlo před ětyřmi lety (srv. zde ě. (56».
(40) 15861 15871
Bydžovský, Pavel: /Od"f'olání jednoho bratra II roty pikbartské (Jana od TepU) ••• /. l58l.1I/ Podle předmluvy Jana ml.
JiěÚlskébo k vydáni téhož díla v r. 1588 (vydání arv. ta.)
vytiskl toto odvoláni a r. 1581 bez uvedení svého jména.

l.76

V dedikaci Janovi staršímu z Valdštejna datované 6. lednem
1588 a podepsané Jičínským se praví: "Horší se nad tím
mnozí ••• , že jsem já knížku o vodvolání bratra jednoho
boleslavského vytisk1 a bez jména svého na světlo vydal;
i poněvadž jsem pravou starou knížku za ••• oísaře Ferdinanda ••• tištěnou dostal, umínil jsem ji znovu vytisknouti a pod jménem Vaší Milosti vydati ••• Že jsem pak v
předešlé kníice své léto etc. 81 položil, omyl se v tom
takový stal, nebo dobrý můj jeden přítel. od Poděbrad, kterýž mně ji byl psanou poslal, to léto položil, v kterém
on ji 3 jiného e~emp1áře přepsal •••• "
Knihopis 1395 tuto předmluvu uvádí při vydání 1599, před
mluvu rovněž uvádí F ~ Kl.eins.clmi tzová, ,NeználllÝ spis , Pavla
Bydžovského. Slovanská knihovlda I, Praha 1931, s. 57-58.
Výtisk tohoto vydání se nedochoval a bude jako nezjištěný
uveden v Dodatcícb Knibopisu.
(41) 1587
Div veliký a pravdivý kterýž těchto minu1ýcb dnuov Pán Bůh
v městě Londýně na dvou osobách z lidu obecního jenž z Večeře Páně a 3e mii svaté, pouvodem královny englioké po' směcb a žerty své měli, ukázati ráčil: Vytištěna všem lidem
k vejstraze, ve čtvrtek po památce Tří králův /12. 1edna/
léta M.D.LXXXVII /1587/. V Starém Městě Pražském, Jan Jitčínský. 4°.iJ -/3/ li_ty.
Na A2: ••• Leta minulého v zemi eng1ické ••• v mě_tě
hlavním Lundyně ••• původem .' •• kněží kalvinských •••
na velikou potupu a zlehčení nejsvětějií Večeře Páně
a mie' svaté zjevná komedia a divadlo ••• přistrojeaa
jest: •••
Knihopis uvádí v Dodatcích. Unikát dochován v SVK České
Budějovice (ze Zlaté Koruny - ČK 564, přív. 3).
(42) 1587
Isidorus, Sanctns: Kcížka velmi utěiená a lidem všecbn~m
na 'tomto světě zarmouceným velmi prospěšná i užitečná, ' ně
kdy od svatého Isidora, aroibiskupa hispa1ského sepsaná,
nyní pak v jazyk český přeložená léta 1549 /Si~tem z Ottersdorru/'oVytiitěná v Starém Městě Pražském u Jana Jičínského
.],-587. 8 •
'
Na rubu tito listu: Tato knížka jest vytisknutá nák1adem ••• Alžběty z Žerotína, pozůstalé vdovy po ••• Janovi Lorencovi z Veitmi1e a na Posto10prtech ••• 1587.
Knihopis 3392 registruje podle popisu A. Podlahy v ČČM 1888,
s. 473, který \tVádí tento unikát z České knihovny Pražského
semináře. Výtisk jsem v ruce neměla. Formát lze doplnit po-dle Klíče I, Inde~u a analogicky podle ostatních vydání.
Klíč I, 139 (Rozum s člověkem rozmlouvající ••• ), obecně,
Inde~ 260-261 uvádí přímo vydání v Praze 1587, Jungmann
vydání z tohoto roku neuvádí. Konkordance s. 532.
Rozsah díla lze určit podle inventáře pozůstalosti - tam

177

uvedeno "Isidorův osmdesáte míně jednoho e~'8P~ d~nácta
archu ,držíoí"j rozsah díla byl tedy patrně A -L -M /92
U.stů/.

Jen okrajově uvádím, že Isidorovu Knížku vydal v r.
1592 Burian Valda, Neúplný unikát v ~.
(43) 1588
Albertus Magnus, Sanctus: Ráj du!e jinák Knížka o ctnostech: všem pobožným lidem k spasení užitečná. Od Alberta
Velikého v řeči latinské složená a nyní v českou přelože
ná. Od H. Adama z Vinoře. Léta Páně M.D.LXXXVIlI o /1588/.
Cum lioentia & facultate Arcb:/iepiscopi Pragensis/ Vyti36
t~nÝ8v ~tarém Městě Pražskám, u Jana Jitčinskébo. 8 •
A -B -Q /126 listů/o
Na A2: ••• Poly~eně Rožmberské, rozené z Pernitejna •••
lna A4:/ ••• datum na Branné, v Horách Krkonoskýob, •••
1. dne měsíce ledna nastávajícího roku 1588 •••• M. Adam
z Vinoře, správce duchovní v Branné.
Knihopis 111 popiSUje podle neúplného strabovského e~emplá
řej úplný e~emplář se dochoval v Budape!ti a ve Franti3kánské knihovně v Praze. Jungmann II, 82: " ••• V 16. stol.
Adam z Vinoře kniby tyto znovu z lat. přeložil a tiskem
vydal u Buriana Valdy v Praze 1580, pak u Jičínského tamže
1589. /:v. Výbor z Lit. 1845, s. 342:/." - Ve Výboru je
uvedeno stejně, rovněž v 1. vydání Jungmannovy Historie
z r. 1825 na s. 215, č. 490 je uvedeno •••• V Praze u Eur.
Valdy 1580. 12. Podruhé v Praze u Jan. Jičinskébo 1589.
8. A-Q."
Knibopis 112 registruje vydání téhož u Buria~, V!~dy,
1589. 12 0 • /8/, 208, /4/ listy - Signatury A -5 4_T~.
(UK 54 G 63).
'
Žádné další vydání mimo tato dvě dochovaná - tedy Jičín
ského z r. 1588 a Valdovo z r. 1589 - neregistruje Knihopis ani v Dodatcích.
Inventář pozůstalosti uvádí: "Ráj duše dvacet e~. po pů1
dvanáctu archu G • V případě vy~ání Jičínskébo z r. 1588 či
ni rozsah dila 16 archů. Rozdíl mezi dochovaným e~emplářem
a zápisem těžko jednoznačně vysvětlit - další vydání Jičín
ského? V menším rozsahu? Srv. dvě vydání Slovaciova spisu
o pokloně, dvě vydání Bydžovského. Otázka musí zůstat
otevřena.

(44) 1588
Benešovský, Václav: Ozvání starýcb Čecbův a Moravcův před
lety 80, ' kteréž učinili proti těm, kteříž o nicb mluvili,
že jsou odřezanci církve ~vaté etc. od Václ. Benešovského.
V Praze, Jič!nský 1588. 8 •
Knihopis 1069: Věcný název z Jucgmann IV, ' 1324, místo vydání z Klíče a Inde~u, ti.kař z Pelola, formát z Klíče a
'
Pelol.,
,
Klíč I, 161, Klíč II, 145, Index 18, 63, 186, Konkordance
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s. 661.

Nezjištěn

žádný výtisk.

(45) 1588
Bydžovský, Pavel: Odvolání jednoho bratra z roty pikhartské (Jana od Teplé), kteréž jest učinil v Hradci Králové
nad Labem. Podlé starého exempláře za času ••• oísaře
Ferdinanda ec. vydaného. Znovu tištěné. Léta M.D.LXXXVIII.
/1588/. Přitom Ustanovení proti kaoířům • •• císaře Karla
••• Čtvrtého. Item Proč na Horách Kutnách v kostele vysokém každý čtvrtek procesí s tělem Božím jest ustanovena.
Item Povolení nejvyššího biskupa římského Boni.facia/I/
vystavování těla božího s. Barbory na Horách Kutnác~. Item
Důvod skutečný proti těm, kteříž praví i píší, že by tělo
Boží telem Božím nemělo býti, když 8e vážně a poctivě na
procesí prostřed lidu nese. (V Starém Městě Pražském, v
středu den památný Tří králův léta eC'4L~II4/6. ledna
1588/ Jan Jitčínský impressor.) 16°. Á -B -C -D /24/ listy.
Na A2 dedikace ~iskařova Janovi st. z Valdštejna (tu
srv. u předohollího 'Yydání 21 · té!!e tiakárny .de ..; 1:5867
·15877), na Á3v dedikace Janovi st. z Valdltejna kněze
Pavla Bydlovskébo, faráře svatohavelského, na Blv: ·Odvolání a vyznání Jana od Teplé , které! jest uč i nil v
Hradoi Králové nad Lebem."
Na D2v: Předeile vytištěno v slavném Starém Městě Pražském ••• u Jana Kantora. Léta Páně 1559. Nyní pak zase
obnoveno a tlačeno v témž Sta rém Hěsti Pražském od Jana
Jitčínského. Léta H.D.LXXXVIII /1588/.
Na D3: L'ta Páně H.CCCC.XLIII. s t al 8e sněm v Praze v
Koleji veliké, o Těle Božím /20. června/ •• • /závěr/
.. .. Ale pikhart i lidé bludní v své sekt ě jsou neustupní, za nic sobě neváži té svátosti velebné oltářní.
Naprav je aám Pán B~.
Knihopis 139!S. F. ne:insohnitzová, Neznámý spis.. Pavl.a Bydlovského • . Slovanaká knihověda I ·, s .• 57-58. Unikát dochován
ve Švédsku· (St~as, Dom. ~rk. B.) . .... .
..
.
.
(46) 7 1588 · .
Dykastus, Jiřík: Jiříka Dykasta Hiřskovského, faráře jičín
ského, Hodlitby velikýoh avlak kajícíoh hříšníkův . V Praze
1588. Jsou na každý den v týhodní s liniemi ze všech stran.
12 0 • .
.
Knibopis 2167. Jungmann IV, 1962a). Klíč I, 54; II, 36.
Index 78. Konkordanoe s. 129. Nezjištěn žádný výtisk.
Snad lze spojit s ~dajem z inventáře pozůstalosti: "Modliteb Dykastovýoh dvě stě a dvaceti po pěti arších R • Další
nezjištěná vydání jiných Dykastových modliteb jsou z jiných let - tento titul jediný z roku odpovídajícího Jičín
ského tiskařské činnosti. Lze tedy údaj Knihopisu doplnit
o tiskaře a rozsah tisku A~E, tj. /160/ f.
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(47) 1588
/Ko_edie masopustní o sed1skQ brubosti o V ~tašém~Městě
Pražském, u Jana Jitčinského 'r;S8/. 16 • A -D -E· /34/
1isty/?.!.
Knihopis 4203. Jungmann IV, 230 - již v prvním vydání své
Historie - s. 184, Č. 194 ~ poznamenává: Deest Tit~
V inventáři pozůstalosti: -knížek šprýmovných 50".
Neúplný unikát v KNM.
(48) 1588
Der Wilden G8ns. und Enten Krieg
Záznam podle lístkového pomocného rejstří~~ K. Chyby
zřizovanébo k jeho Slovníku tiskařů.
(49) 1588
stezka k Boží milosti, sepsaná od K.P.Z./?/ Léta Páně:
M.D.LXXXVIII. /1588/.VytiětěRo
~ Starém Městě Pražském,
u Jana Jitčínského. 8 0 • A -B -C /20/ listů.
Na A8: ••• Stezka k milosti Boží, v píseň obracená.
Od K.A.Z.W. /=Kněze Adama z Vinoře?/.
Knihopis 15707. Jungmann IV, 1839 (jeho doplněni autora
odmítá jak Knihopis, tak J. V. ~imák (Dva vzácné tisky ze
XVI. století. ČČM 104, 1930, s. J7n. - te%t přetištěn).
Knihopis registruje 3 dochované e~., další - z Budapešti
a z Frantiikánské knihovny v Praze budou připojeny v Dodatcích Knihopis~. - ~imákem popisovaný e%. dnes v KNM.
(50) 1588
Štelcar Želetavský z Želetavy, Jan: Kniha duchovní o velikých skutoíob Pána Boba všemohúoibo: Rozličnými bistoriemi
starými i novými ozdobená. "V ní! se obsahuje vysvětlení:
mohou-li čarodějníoi a čarod~jnioe .ami od sebe povětří,
krouPl, bouře, hromobití vzbuditi a vyvesti •••• Od Kněze
Jana Ste1cara Želetavského z Želetavy, toho času faráře v
mě. tečku Mnicbovioích. Léta Páně: M.D.LXXXVIII /1588/. (Vytištěna a dokonána jest kniha tato v Starém Městě gražském,
u Jana Jitčínskébo v outerý den památnÝoNal~zegí 10 ~íž~
/3'8kvěana/ léta Páně: M.D.LXXXVIII.) 8 • A -B -C -A -Z -As -Bb /234/ listy.
~telcarova dedikaoe rychtáři, purkmistru, starším a Tii
obci města Kouřimě je datována v MnicboTicích 13. března
1588 (f. A5-C9 prvniho antikvového aignováni), jeho před
mluva k pobotnému a křestanskému čtenáři datována rovněž
v Mnichovicích v pátek 25. prosince /1587/ (na f. Ál-EJv
druhébo - gotickébo - signování).
Knihopis 15984. Jungmann IV, 831 a IV, 1841a) = IV, 833.
Klič I, 77-78; II, 68, lnde% 252, 62, 103, 252, 244, Konkordance s. 256-257. Dochováno 11 e%., Tětiinou neúplnýoh.
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(.51) 1.588
~telcar ~eletavský z Želetavy, Jan: Jana Štelcara z ~ele
tavy na ten ias raráře ve vsi Krutech na gruntech pana
Jaroslava Smiřického O pokutách božských. Y Praze u J~~a
Ji~ínskébo 1.58~.

Knihopis 1.5992 podle zprávy F. Pátka, Jana Štalcara Želetavského kniha O pokutách bo~skýcb r. 1.588. ČCM 74, 1900,
s. 254-25'. Nezjištěn ládný výtisk.
(.52) 1.588
Václav: Rozsouzen! a bedlivé uvážení velikého kancionálu od bratř! valden~kých jinák boleslavských sepsaného a léta Páně M.D.LXXVI /1.576/ vytisknutého. Z ~ebož
každý porozuměti můle, co by o tom kancionálu smejaleti
měl. Sepsané od dok~ora Vácslava Šturma z Tejna Horšovského •••• M.D.LXXXVIII. (Vytištěno v Sta~ém Městě Pražském,
u Buriana Valdy a Jana Jitčinského.) 4 • /24/, 205, /3/,
20~ jspr. 112/, /11/ 8.
Šturmova dedikace Stanislavovi Pavlovskému, biskupa olomouckému je datovaná 27. května 1588 v Českém Krumlově.
Samostatné impresum Buriana Valdy - Vytištěný v Starém
Hěstě Pra~ském u Buriana Valdy 1.588 - je na konci "Prvního
důvodu", tj. na s. 20.5; následuje poznamenáni všech kapitol v druhém a třetím důvodu - tedy J nečíslované strany a "D~od druhý" - s. 1 druhého stránkováni. Na konci "Tře
tiho důvodu" - na s. 202 /spr. 112/ je samostatné impresum
JiČ1nského - Vytištěno v starém Městě P~žském, u Jana
Jitčinského. Léta M.D.LXXXVIII. Následuje "Registrum aneb
praVidlo všeho toho o čem se v knize této ••• pokládá, po
alrabetě zpravené, tištěné ve dvou sloupcích" - /9/ nečí
slovaných stran, erata - s. /10/, na s. /11/ pak citát ze
sv. Augustina, povolen! arcibiskupa pra~skáho ~~rtina Medka 2 Mohelnice a společné impresum obou tiskařů.
Knihopis 16007. JYDgmann IV, l322a} uvád! s r. 1587.
Známo více e~emplAřů.

~turm,

(53) 1.589
Stodolius z P02ova, Daniel: Katechismus velmi pěkně vysvě
tlené důvody Písma svatého a mnohými příklady a bistoriemi
jak duehovn!mi tak i světskými ozdobené a nyní v nově na
svěřlo vůbec vydané a vytištěné. Od Daniele Stodolia z PožOTa •••• 0 /V ~tašém Mjstě 8 Pražském, u Jana Jiěinského
15891/. 8 • A -Z , Aa -Cc /216/ listů.
Dedikace Burianovi, Mikulášovi a Janovi Rud01rovi Trčkovým
je datována u av. Panny Barbory na Horách Kutnách na den
Zvěstován! Panny Marie /2.5. března/ 1589 a podepsána Danielem Stodoliem z Po~ova.
Knihopis 1.5713 uvádí: /B.m.t. 1.5891/, registruje 2 exemp1áře dochované - jeden v Biskupské knihovně v Litoměři
cích, druhý v UK Praha. Oba odpov!daj! ko1aci výše uvedené
- a oba jsou, jak uvádí Knihopis, bez Písničky, o které
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jako přídavku ke Stodoliovu Katechisou mluví A. Podlaha
(Dodatky a 0Eravy k biografiím starších spisovatelů čes
kých •••• ČČM 62, 1888, s. 473) "Oratio ad Jesum Christum pro felici obitu. Písnička nábožná k Pánu Ježíši Kristu za štastné skonání, složená v latins~é řeči od M. Jana
Rosacia Sušického a přeložená nB česko od D. Sto~lia z
Požova. Latinský te~t písně celý jest vedle překladu českého položen."
'
Inventář pozůstalosti uvádí: -Katechismus velký s historiemi půl třetího sta a šestnáct exemplářův jeden každý půl
osmect)~a archův držící". Podle tohoto úda4e by tedy Písnička byla vytištěna na půlarchu - tedy Dd
v závěru díla.
Tam, na konci, mohlo být a patrně i bylo uvedeno impresuc:
Katechismus v e~. UK končí te~tem na f. Cc7v, na Cc8 Je
dřevořez krále Davi~a, Cc8v Je čisté, nepotištěné.
Jungmann IV, 1331 uvádí s r. 1,89 (stejně i v 1. vyd. Historie z r. 1825, s. 272, č. " 10!Z), s r. 1589 uvádí i Klíč
I, 31i II, 23, Inde~ 253. Konkordance s. 74.
(54) 1589
Slovacius, Václav: Václava Slovaoia Turnovského, faráře v
Střenicích, O věčném manželství Krista a církve. V Praze
0
/u Jana Jičínského?/ 1589. 12 •
Knibopis 15505, Jungmann IV, 1327, v 1. vyd. s. 272, Č.
1018, Index 245 uvádějí Praha 1589, Klíč II, 147 ~vádí bez
místa vydání a roku. Konkordanoe s. 710.
Inventář pozůstalosti uvádí: "Knížek o věčném manželství
půl druhého sta třináct ex. po půl pátu archu". Lze !~ad
te~! d~p1nit Jičínského jako tiskaře a rozsah dila A -D -E, tj. /54/ listů. NezJišt~n žádný výtisk.
(55) 1590
Slovacius, Václav: Víra vstupuje-li na nebesa k hledáni
Kri.ta Pána a k polívání tam těla a k--ve jeho •••• /V Starém MěstěoPražak'm4' ian8Fi4oxenes Jitčínský vytlačil
(1590). 8 • /A /-A -B -G -H /64/ listy. "
Na A2-Alv druhého si~nování dedikace Janovi Vančurovi
z Řehnic datovaná v městě Stýnicích /spr. Strenicích/ v sobotu před památkou svatého Matouše /15. září/ 1590.
Knihopis 15516. Jireček II, 233. Poškozený unikát v KNM.
(56) 1590
"
Slovacius, Václav: O pokloně ve Jménu Jesus, má-li činěna
býti? Kdež se klade odpor na spis nějaký tu poklonu lehčí
cí, kterýžto spis rozdělen jest na počet LXXII. pro vyrozumění Odporu, v nově zkorigovanému a porozšířenému. Léta Páně: 1590. ( ••• Vytištěná jest pak tato knížka ••• v Starém
Městě Pražském, u Jana Filoxena Jitčinskébo. Á dokonaná v
pátek den památný sv. Tomáše apoštola Páně. Při konci léta
1590. 21. dn~ měsíce ~rosince')48°. /20/'8788~t,tů.
Signatury: A /got./-A /ant./.(A )/ant./-B -L'
•
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Na A2 (prvního signování) - (A)l (třetího signování)
dedikace K. Václava Slovacia Turnovského (podepsaná)
Bohuslavovi Joachymovi Hasištejnskému z Lobkovic, dato ..
vaná v městysi Strýnicích 14. dne měsíce listopadu.
V ní je opět zmínka (srv. dřivější vydání z r. 1386)
o smrti pana Bohuslava Hasištejnského, tentokrát uvedena správně - v závěru na (A)l: "14. listopadu, kteréhožto dne léta 1510 před lety totiž 80. běh vezděj
šího života ••• dokonal ••• pan Bohuslav Hasištejnský
z Lobkovic ••• ".
V dedikaci pak nalezneme údaj i pro přesnou dataci prvního vydáni z r. 1586. Na A5v-A6 (druhého antikvového
signování) se praví: " ••• Vydavši pak před ~tyrmi lety
s~is s tVr'2luj íci proti tomu .hanli vému nářku té úcty, tu
poklonu, kterÝž jsem připsal pObožOé a dobré paméti •••
panu Jiřímu Hasištejnskému z Lobkovic, panu strejci
Vaší Milosti ••• vidělo mi se jej zase vydati z těchto
příěin. I. Že první jest rozprodán a defensor, jemuž
knížka ta byla připsána, již v rukou Pána Boha přebývá
••• knížka pak živého na zemi defensora potřebuje •••
Tato pak knížka jest porozšířená. Potom, aby se všem,
kteříž takových knížek dojíti nemohli, tímto novým vydáním posloužila ••• ".
V inventáři pozůstalosti: "O pokloně půl druhého sta e~.
po dvanácti arších držící" - patří k tomuto vydáni.
Zřetelně svázané "troje knížky o pokloně" uvedené v inventáři dříve, mohou reprezentovat toto, ale i dřívější vydání Jiěínského.
Knihopis 15510. Jungmann IV, 1336a). Klíě I, 161; II, 147,
Index 245, 90, Konkordance s. 667. Dochovány 3 e~. (UK
neúplný).
.
(57) 1590
.
Noviny neštastné z Hory Gutny, kteréž se staly den štědré
ho veěera (:z dopuštění Božího:) nyní při konci roku /15/90.
První O ohni, kterýž se stal v sobotu před ětvrtou nedělí
adventní /22. prOSince/o Druhá O ~boření dvou štítů z domu
pana Zikmunda Stejška, též u Hory Gutny. Přitom o zmordovaných lidech, jichž se našlo v počtu jedenmecytma osob,
kteříž od .emětřesení a od týchž štítů zahynuli a mnozí i
raněni odtud zdobejváni. Kdo · bude bedlivě ěísti, všeho se
víceji dočte. /V Starém Městě Pražském/ Jan Filoxen JitčínSký vytlačil. 4°. /4/ listy.
Knihopis 6425 dop1Ďuje rok /1591/ - správnější však asi
ještě r. 1590. Unikát dochován ve St~hovské knihovně
v PNP v Praze.
(58) 1590
Xenomenes Rausinovský, Jan.: Dar Nového léta dítkám zrozeným
eo; Knížka litera H. od kněze Jana Xenomena Rausynovského
z Mazancovic. Tištěna v Praze u Jana Jičinského měsíoe pro-
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since 27 . dne léta 1590.
Knihopis l706J podle citace Jana Štelcara Želetavskáho,
Kniha nová o p~odu kněžstvi Krista Pána 1592, list B2v,
CSv . Jungmann Přid. 124: Rausinovského knižka. V Praze u
Jičinského 1590. Jireček II, 342-343: Xenomen Jan Rausinovský ••• O posluhováni svátosti oltářni ditkám malým.
V Pr o 1591 •• ~ • Inventář pozůstalosti : ,-Dar nováho láta
15 e~." Nezjištěn žádný .výtisk.

· Podle

inventáře pozůstalosti

produkci

bezpečně

lze

doplnit

Jičínského

ještě

o tato dila:
15907 15891
(59) Knihy o povoláni všech ouřadův, jak duchovniob tak
světských ••• po půl šestnáot. archu
Rozsah tedy A-P-l/2Q
Nov6 vydání Tituláře? S odlišným názvem?
V inventáři uvedeno 109 e~.
(60) Rubriky český ••• po půl třináotu arohu
Rozsah tedy A-)(-1;2X
V inventáři uvedeno 112 e~.
(61) Modlitby nábolné ••• po p~ atvrtjm archu
Rozsah tedy A-C-l/2D
V inventáři uvedeno 140 e~.
(62) Písně roční ••• po dvanácti arších
Rozsah tedy A-M
!ádn~ defektní v Knihopisu i v Dodatcícb Knihopi.u veden~
doobovan~ vydáni ros.ahem neodpovídá tomuto záznamu.
Y invemtáři uvedeno 90 e~.
(63) BrODika o Apollonovi ••• na tři archy
Roz.ah tedy A-C
Alkoli v Jungmannově záznamu III, 93 se uvádí, le kronika
o ApollODovi byla povolena k prodeji v Olomouoi již 1567,
prnaí dochovan~ vydání známe zatím a:l z r. ť60:S, z tiskárny
Jiřího Čern~ho-Nigrina. Ro •• ab jeho .vydání, dcchovan~ho UIlikátně v roudnické Lobkovioké knihovně NK ČR, je A-C (Knihoph 4438).
V inventáři uvedeno 932 e~.
(64) O Br.ncvíkovi ••• na tři arohy
Ro.sab tedy A-C
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V Jungmannově záznamu III, 94 "je oitována předmluva Preráta z Vlkanova k jeho Cestě, vyJl~ v r. 1563, z níž
Jungmann uvádí: ·Protož ti a takoví neoht sobě toto mé
prosté sepsání Brunovíka a kronyky o Štylrrydovi, a místo
jinýoh neužitečnýoh básní čtou a rozjímají •••••
Samostatné vydání Brunovíka se nedoohovalo: prvně známe
čtení o Bruncvikovi až připojené ke kronioe o Stylrrídovi
z r. 1691, kdy pod názvem Kroniky dvě I. O Stylrrýdovi •••
II. O Brunovíkovi, synu jeho, též kní!eti a pánu českém,
vyšlo v Praze u Evy Polyxeny Miohálkové v r. 1691. (Knihopis 4482.) Ne6plný unikát doohován v KNH. V inventáři uvedeno 567 ex.
15907 15897 dříve? (bráno podle počtu exemplářů)
(65) Kateohismus malý (Oesky) ••• na dva arohy
Rozsah tedy A-B
V inventáři 150 ex. "., a.ršíoh, před tím 24 ex. zřejmě již
svázanýoh - snad totéž.
(66) Katechismus latinsko~český ••• na tři arohy
Rozsah tedy A-C
V i~ventáři . :vedeno 160 ex.
(67) Naučení malá česká a něm.oká · ••• na tři arohy
/"malé" zde .ůže být součást~ názvu i rozlišením ~ srv.
v inventáři výše "Naučení velká"/
Rozsah tedy A-C
'
V inventáři uvedeno 178 ex. v aršíoh - naučení svázaná:
"Naučeni dvoje, český, němeoký" - nemusí být totéž.
(68) Písničky všelijaké na aroh a na půl arohu
Rozsah tedy A-l/2B
Jungmann IV, 92 uvádí: "Písně všelijaké duohovní i světské.
V Praze u Buriana Valdy 1586, 1587, 1588. 12." - Podle zkušenosti s návazností obou tiskáren není vyloučeno, že v ně
kterém z těohto let vyšly tyto písně jako "Písničky" u Jičínského a nikoli u Valdy. Knihopis Jungmannův záznam uvádí
jako nezjištěný v Dodatoíoh.
.
V inventáři uvedeno 430 8"%. '
(69) Slabikář německý ••• na jeden aroh
Rozsah tedy A
V inventáři uvedeno 12 ex.
{'70) Preces ••• na čtyři arohy
Rozsah tedy A-X>
V inventáři uvedeno 110 ex.•
Je totéž 00 předt!.vedené Preoes v t ra ktátu 14 ex.?
Název se může vztahovat k "modlitbám" , ale může případně
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jít i o další vydání latinsko-české učebnice: v r. 1549
vydal Jan Kantor Had -Preces latině ~esky a jiní náboženství počátkové, kterýmiž dítky z mládí hned učeny býti
mají" o rozsahu 28 listů, de racto dvojjazyčný slabikář.
O vydání Kantorově srv. Petr Voit, Dosud neznámý latinsko-český slabikáf z poloviny 16. století. LF 109, 1986, s.

24-30.
(71)

Písničky rozličné

V inventáři uvedeno 55 e~.
Tisky uvedené v

inventáři pozůstalosti

po Janu

JičínskÝ al.adiúi (Janu Filo~enovi Jičínskám) ve srovnání

s jeho známou

tiskařskou

produkcí

iestery písničky vázaný - údaj pfíli. obecný na určení může se vztahovat i k Písničkám vyšlým v orioíně Jičín
ského (zde srv. ě. (68), (71) i k -Písničkám- jiné tiskařské provenience
devatery Modlitby Vojířovy - Modlitby utěšené a nábožné •••
. nyní znovu skorygované a vydané. Od ( : dobré paměti:) •••
Bohuslava Ojíře z Očedělio ••• M.D.LXXXIIII /1584/.
(Vytištěno T Starém Městě Pražském u Jiříka ČernéhO.)
Do r. 1590 uvádí Knihopis JeD toto jediné vydání Ojířo
výcb Modiiteb, unikátně dochované v KNM (Knihopis 6605).
Inde~ uvádí ještě vydání 1584 v Levoči . Snad jde v tomto inventáři o vydání Nigrinovo - i když další, nám neznámé, nelze vyloučit.
troje knížkY o pokloně - toto Slovaciovo dílo vyšlo, pokud
víme, jen dvakrát u Jičínského - T r. 1586 a 1590: tři
uvedené e~empláře reprezentují tedy jedno z těohto vydání. Zde srv. č. (39) a es. (56).
Dialogi sacri Castelionis - předpokládám opět vydání Nigrinovo: Castellio, S'bastien: Dialogorum sacrorum libri
quatuor ••• quibus pueri disoant orrioium. V r. 1579 vy. clal Nigrin toto dílo 4.v akrát - srv. BohatcoTá-Hejoio, s '.
108, ě . 128-129. V tomto inventárním seznamu dále vedených ·v truhlioi na mazhause- - -Dialogův 20 e~.· je patrně totéž .
Ewlngelia Graeca - v r. 1576 vydal Nigr:l:n . Euangelia te kal
epistolai ••• Evangelia et epistolaa ••• graece et latine. Srv. Bohatcová-Hejnic. s. 106, ě. 79.
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Naučení

dvoje český, německý
též dvoje velký
- těžko určitelné. první - Naučení dvoje český, německý - by se snad dalo spojit
s tiskem Jičínského, uvedeným v tiskařských arších
"v dole ve sklepě ..... : "Naučeni malejch českejch a ně
meckejch sto sedmdesáte a osm na tři archy" - zde srv.
Č. (67).
Může ovšem jít o jakékoli naučení, resp. vydání díla
"Naučení krátké obojí řeči německé a čes~é ••• " (Plzeň
1531, GUnther v Prostějově 1548 - Knihopis 60.68, §0.69) ,
nebo Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu "Knížce v čes
kém a německém jazyku ••• n, která vyšla v této době ně
kolikrát - 1564 v o.lomouci u GUnthera, 1567 a 1578 u Melantricha a snad /1590.?/ u Veleslavína (Knihopis 3940.-3942) - v tomto případě by však muselo jít o další vydání - Jičínského - a název Naučenít
101ůže jít ovšem o jakékoli "Naučení" vydané spolu česky
a německy.
Tématika "Malého" a "Velkého" naučení může být ovšem
rozdílná - "velké" zde může být rovněž jen označením
f"ormátu.

Kšaf"t 1 - snad Testament anebo Kšaft dvanácti patriarchův?
S tímto názvem VZJlo v r. 1545 u Jana G\inthera v Prostějově. Další Guntherovo vydání z r. 1552 dochováno
bez titulního listu. Melantrich vydal v r. 1570. s titulem "Testamentové aneb kšaftové ••• " (Knihopis 16118-16120.) •
Syrach in
krát u
"Jesus
vích a

0

8. český - v 8 f"ormátu vyšel Ecclesiasticus dvaMelantrioha - v r. 1563 a v r. 1580. s názvem:
Syrach, jinak Knihy Eklezyastykus, o dobrých mrachvalitebném Obcování ••• " (Knihopis 2191, 2195).

Isiodorus 2 - Isiodorus, Sanctus:
Jičínský vydal T r. 1587 - zde
vydání u Neto1ického - 23. 12.
(Knihopis 3390.-3391 - posledni
14969).
.
.

Knížka velmi utěšená •••
srv. Č. (42). Předchozí
1549, další v r. 1551
rovněž anonymně Knihopis

Ráj duše 1 - Albertus Magnus, Sanctus: Ráj duše, jinák
.kníŽka o otnostech ••• Jičínský vydal v r. 1588 - zde
srv. Č. (4J), Burian Valda v r. 1589 (Knihopis 111-112)
- zde srv. rovněž Č. (43).
..
Gerson 1 - v případě českého tisku by mohlo jít nejspíš o
Melantrichova vydání z r. 1567 nebo 1571 - ta mají na
titulním listu uvedeno jméno Jana Gersona: .0. dokonalém
následování Pána Krista .••• od Jana Gersona krátce sepsané ••• ". Gersonovo jméno na titulním listu uvádí
G\inther v Prostějově 1551 (olomoucké GUntherovo z r.
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1.561 nedochováno, stejJlě tak jako olomoucké }!ilichtha1erovo z r. 1583). Dačického Tydání z r. 1578 uvádí
Gersona až v předmluvě. (Knihopis registruje pod heslem Thomas a Kempis - 16186-16191).
Grammatica Phi1ippi - s největší pravděpodobností NigrL~o
vo vydání z r. 1582 "Grammatica Phi1ippi Me1anthonis
••• " (Knihopis 5483); - Pod Č. 5484 uvádí K.cihopis vydáni "Pragae 1590", v osmerce , bez b1iliího popisu podle "dnes nepřistupc~o" unikátu Evange1ickej lyceálnej
kniŽDice v Bratislavě; unikát je dnes nezvěstný.
Růžený

knížky 2 - snad Va1kmberský z Valkmbergku, Matouš :
Zahrádka růžová ien plodných ••• - vyšla dvakrát u Dačického - v r. 1577 a 1,81 (Knihopis 16922-16923).
Nebo některé z moravských vydání Knihy lékařství mnohých v stavu maBĚe1sk~ potřebných? - Olomouc GUnther
1558, Olomouc, Mili.htha1er 1588 (Knihopi3 4047-4048).

Arithmetica jedna česká - patrně Goerl z Goer1šteyna, Jiřík: Arithmetica, to jest knížka početní ••• Jiřík Černý
vytiskl 1577 - KDibopis 2716 - Inebo Brněnský, Jiří Mikuláš (Nico1a~, Jiří): Kní~, v níž obsahují se začát
ková umění arytbmetioktMlo ••• v Starém Městě Praiakém,
Jan Had Kantor. V.H. /Váolav Hadi 1567 - Xnihopis 1300.1
Předpokládám, že je v soupisu míněno vydání Nigrinovo druhá uvádím jen proto, že máme doložen v činnosti Jana
Filoxena dvojí výslovný přetisk Jana Kantora - zde srv.
č. (3) a (45).
Nešpor in 16. - ? Do r. 1590 neznám žádné šestnácterkové
či dvanácterkové vydání Ne_poru.
Žal tář německý pozlacený 1 - ? 'Užko určitelná
Syracg in 16. 1 - v tomto ma1ám rormátu (Knihopis uvádí
12 ) - vyšlo jen vydání Daniela Adama z Veleslavína v
r. 1586 - Ecc1esiasticus, sive sapientia Jesu, filii
Sirachi. · ••• (Knihopis 2196).
Euange1ia malá in ' 16. bez figur - v české verzi znám v tomto malém formátu pouze vydání s obrázky
dvoje registra malá in 12 v bílý

kůži

- ?

těžko určitelné

V truhlici na mázhause:
PísniCSek rozličných 55 uemp1ář1h- - srv. · přil. 4, Č. (71}.
Katecbysmus 24 českejch ma1ejch - srv. příl. 4, Č. (65)
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Knížek !prýmovných 50 - srv. přil. 4, ě. (47)
lsiodori 17 exemplář~ - srv. pHl. 4, ě. (42)
Dar nového léta 15 ex. - srv. příl. 4, ě. (58)
Dialogův

20 ex. - snad totéž co výie Dialogi saori Oastelionis - srv. tam

Preoes- v traktátu 14 ex. - snad tot'! 00 Preoea dále vedené v arších - zde srv. přil. 4, ě. (70)
V dole ve

sklepě

v s ini •••

Katecbys-m us velký s _historiemi ••• - příl. 4, 15. (53)
Kněb o povoláni všech ouřadův ••• -

Rubryky

ěeský

... -

4,

příl.

- příl. 4,

ě.

(56)

Isiodorův

- pH!. 4,

ě.

(42)

. .. -

přU.•

Modliteb Dykastovýoh

4, 15 •

4, i. (59)

15 • (60)

° pokloni:l
Ráj duh

příl.

(43)

... - pHl.

ě.

4,

Modliteb Ojífovejoh

- srv. tam

Modliteb nábožnejob

- příl.

4,

ě.

(46)

(61)

Knížek o věčném manželstvi ••• - příl. 4, ě. (54)
Pisni roěniob ••• - příl. 4, ě. (62)
Slabikářův němeokýcb ••• - přil. - 4, ě.

ApollonoveJcb

- přU. 4, 15. (63)

° Brunovikovi

- - pHl. 4 , ě • (64)

(69)

Katecbysmus malýoh i5eskýcb ••• - příl. 4, 15. (65) - a rovni:li výle?
Kateoby.mu. latinskeJcb a 15esk.~ob ••• - příl,

4,

Preoes ••• - přil. 4, 15.
- Preoes v traktátu?

výše vedené

(70) -

snad totéi,

00

15. (66)
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Naučení

č.

ma1ejch

českejch

a

německejch

••• -

(67)

Písniček vhUjakejch ••• - přU.

4, ě. (68)

při1.

4,
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Literatura citovaná v

přílohách

3 a 4

Bohatcová-Hejnic - M. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař
Jiřík Nigrin a jedno1istové "Proroctví" Jind~icha De metriana. SNM, ř. 2-Histo~ie, sv. 35, 1981, Č. 2 ,
s. 73-134.
ČČM -

Časopis Českého museum, Praha 1827ad.

Chyba - K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Česko81oven.ku od
nejstarJích dob do roku 1860. Praha 1966. Příloha sborníku Památníku národního písemnictví v Praze Strahovská
knihovna.
Index - Index bohemicorum librorum prohibitorum et corrigendorum ordine alpbabeti •••• Vetero-Pragae s.a.
/1770/ •
Jireěe~ -

Rukovět k dějinám literatury české do konce

Ve spŮBobě s10vníka !životopisnáho a knihoslovného. Sepsal Josef Jireček •••• V Prase 1875-1876 .
2 sv.

nITI.

věku.

Jungmann - Josefa Jungmanna Historie literatwry
2. vyd. V-Praze 1849.

české.

Klíč

I - /Antonína Koniále/ Cl.avis Baere8im claudens & aperiens. Kl.íČ kaoířské bludy k rozeznání otvírající
1. vyd. V Hradoi Králové 1729.

Klíč II -

/Antonína Koniáie/ Clavis Baeresim claudens &
aperiens. Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající
2. vyd. V Hradoi Králové 1749.

Knihopis - Knihopis českýoh a slovenskýoh tisků od doby
nejstarií až do konoe XVIII. století ••• II. ~.kr z 1et
1501-1800 ••• Red. Z. Tobolka (od 5. sv. F. Horák) •••
V Praze 19J9ad. Sv. lad~
Konkordanoe - B. Wižaálková, Konkordance Koniášových Klíčů,
Indexu, JucsmeDDa a Knihopisu. Praha 1987-1988. , sv .
Sv. 5: Rejstří.ky. "" Sest. Kare1 Bezděk.
Rakovět -

Rukovět humanistického básnictví v Čeoháob a na

Moravě.

Za10žili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J.
Hejnio a J. Martínek. Praha 1966ad. Sv. lad.
Wolkan - R. Wolkan, Bib1iograpbie der deutscben Litteratur
Bobmens in XVI. Jahrhunderts. Von •••• I. Bibliograpbie.
II. Ausgewahlte Texte. Prag 1890-1891.
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Zibrt - Č. Zibrt, Bibliografie české histo.-i,e . Seet • • • • •
Praha 1900-1912. 3 sv.
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Obrazové

přílohy

k pl Jdukci tiskárny

Jičínských

Jan Jičínský starší
1/ Dřevořez s králem Davidem na rubu titulního listu neda' tovaného díla V. Makovina Psalmus 73. - Srv. příl. J,
Č. (1.) a rovn~ž obr. Č. 12 - podobný námět v tisku Jana
Jičínského mladšího •
.2/ Ti tulní list autentické zprávy o smrti a pohřbu Ferdinanda I. z r. lS64 s jednodušší formou císařského znaku. - Srv. přil. 3, č. (3).

3/ Titulní list s

vinětou, kterou Jičínský starší s oblibou
ufíval ve svých tiscích. - Srv. příl. J, Č. (4). - Stejnou vinětu užil v r. lS63 ~ebestián Oks z Kolovsi ve své
zprávě o poselství císaře Suleimana I. k Ferdinandovi I.
do Frankfurtu 27. listopadu 1562 (Knihopis lS790).

4/ Titulní list Kyrmezerovy Komedie z r. 1566. - Srv.

3,

č.

příl.

(S).

5/ Rub titulního listu tisku In advontu ••• Ha3imiliani II •
••• inclytam urbem Pragam z r. lS67 se zdobnější formou
c~sařského znaku. - Srv. příl. J, č. (10).
6/ závěrečné fol. B6 Sturmiovy Historie z r. 1565 s ukáskou
tisku latiny a řečtiny. - ,Srv. pfíl. l. č. (20).
7/ Ukázka notovaného vícehlasu z díla Collina a Nicolase
Brněnského Libellus elementarius z r. 1569 na f. J6v-J7.
Srv.' přH. J, č. (21).
8/ Titulní list s další Jičínským vícekráte použitou
tou z r. ls69. - Srv. přU. J, Č. (24).
Jan

Jičínský

mladší

9/ Ti'tulní list
č.

vině

německého tisku

z r. 1586. - Srv.

příl.

4,

(35).

10/ Titulní list 1. vydání Slovaciova díla O
1586. - Srv. přÍl. 4, č. (39).

pokloně

s r.

11/ Ukázka tisku textu 1. vydácíSlovaciova díla O pokloně
z r . 1586, t. Clb-C2a. - Srv. pHl. 4, č. (39).
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12/

Záv~r te~tu Stodoliova Katechismu a dřevořez s králem
Davidem z r. 1589, f. Cc7b-Co8a. - Srv. příl. 4,
č. (53) a rovněž obr. 1.

Všechny fotografie zhotovila rotosrafka Zdena Kravková
z Národní knihovny ČR.

Obr.
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PRAGJE?/~

CONTINENS BREVISSIMAM DESCRIPTIONEi\l CELEl
bmimiľuncriscxhibiti ibidcmDiuo l ER.OIt-lA NOO

. 1. RomJnorum Impcmori &c. XX díe
Aueulli. Anno r.luns noíh:c
~l\L D. LXV.
Autore Ioanne Rotino Zmccnti •
GJ/lJ,u eJlm .f'J1Jtnti~lIl.

tJ"'". CJ/m áottnti6.,.

EXCV SVM PRAGk: IN ANTIQY.-\.
Vrbc,apud IOoUUlcm Gitczinum.

Obr. j

197
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IN AQYJL.A.M PENDENTEM
Cturri ponti.5 Pr~ge!l{js.

1Mpcrij d)'peum bifrens regin3 ~oiuertlDl

l'romoutt ingenio,fouet ~~s,pcdorc teruu.
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felSa Couis gremioccu Wt3 fcdcquicfcit: .
Sic fimul Occiduis.,Eois4 irr.pmt ori.
lura domi,anna [ocis fc:ruans populii,forlutcm,
MAXIMVS .€MYLlVS, qúrpro grcge legc~ pugDIn:.
Przfidio Chrlili tutus rot rcgIJ3 gubern:lt.
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!Je,'!".tt 7'1C rridm pT"Tni,"\; I"~/,4"d~iI;s dl",)
Q;!ml nit~r in un'J dittite nt/tit Ar~bJ.
J'nicll -i1/~ e!~r.im f:nio cO/1frélU1 inat;
SH./! in:t .trd~,ui m~mbr~ c)"(mJre rogo.
N e t~mm int~re:1.f (1!4tltr" hnc pl"ollid" (:tn ..it)
t>ofl!mmJ. de plltri pU/llere fill:gir "ui!.
Sic permnt frJgt!es l111ml.ni corporiI trt/u,
Et "tJit in urr4m tar" quod "ntr {Ilit.
Sed 1U~ d!l}erijffi put.u e~ mtm6r" I"e(urgmf,
,
Form4mCÍ; "cc1pient ~)J.t. c"ducJ. nou"m.
NOI! obfcllr4 rei pr.rlm fjlloq;f'!,nl. rUfllr~
Sol qui pllrpureo lumint cunét4 "idtf.
ls n4nI/J Oce41!i li'luidis JemerfU1 ;1I1Jndis
sp/mdiJiorpulr;,. noéle reJire {olet :
Corpont ji, homin/lm trifli m"nd,1tI. flpulchr"
poflremo (urtenttloriJic4t4 die.
CHR,...!ST E reJ"~~tnnim I'rinetl'J, "utór~ filutil,
Tr"nffer td 4lriforum nos fIIil memlm, po/um.
Et clim iudicij poftrem4 "Jllenerit horl.
FilcjimU1 dextr~ ptlrl quouwnq; tH~•
..,.ť M ' E N.

nIt tir~ T~ 9.:tvtÍn VG>TJť o)tťMiY;'v'r!I,
k"" J'Óf:r;VT:"IICTfČ~ ::;",.7«"f"'1.'U; .:\'1'1:
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AU.Il~~'J..;..:'I~
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Erg,o illu~ nos viribur,
Irf%qui~us dJpes c.renl.
" ! plOderuc!ur caro,
Y <[bot) viu,! fpirirus.
.(

BASS VS.
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EP1THALAMIVM
IN NVP TrA SCL A R I S S l i\! r V l R r,
VlltTVTE ET EItVDITIO;o.lI!. PR.,.AESTANTtS,

D. Doétoris Thoma: Hufsinccij Wodniani,Phy'
(jca: profcfsl)ris in Academia Pragenli, & pu,
dicz Virginis Salomcna: Trupclta:
Lithomicriccna:. &c.

.I M. 1'mo

CoJicil1~.

ft A eCH TLI D I! S.

rt,c~m dt 11m", fotiti formofi. rmulfi. /i/)
, Non átc", in rtliquo cnrpor~ mme", hdb~t:
J'ic rtli'!ui mort f j}wi fint honor~ i4'~buntJ
Ni fint Drn4ti IdHáť fl/dicili~.

Pragz excudebat Tcannes Gitczinus.
Anllo Domilli I S" 6 9.
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P e šek

Bedřiška

Wi ž ~ á 1 k o v á

Die "Impresí" (Buchdruckerei) des Johann Sen. und Johann
Filoxen Jičínský (1563-1590)
Zusammen1'assung
Die altstadtische Druckerei der F§mi1ie Jičínský (zuerst der Vater und dann sein Sohn) gehorte zu den kleinsten,
aber nichtsdestoweniger vollwertigen Druckereien. Ausserdem
1st !hre Ge§chichte mit der ersten Wlr~~sphase Georg Nigrin-Werkstatte verbunden.Georg Nigrin war eine der Hauptpersonen der Buchdruckerei 1m Zeitalter vor der Schlacht
am Weissen Berge. Die Studie ist Ergebnis einer sYstemetischen Archivreeherche, der Analyse der Hinter1assenscha!tslnventare und des Verzeichnisses der Buchproduktion dieser
Buchdruckerei.
Johann Jičínský d.K. wurde 1m Jahre 1562 BUrger der .
prager Altstadt, er besass das Haus Zum roten Rad in Teyngasse. Sein etster Dtuck erscbien am Anďang des Jahres 1563;
na ch den verhaltaismassig sehuchternen Anďangen begann 1m
Jahre 1566 die Tatigkeit der Buchdruckerei schon volI, 1m
Jahre 1568 ersehienen sogar 7 Tlt~l. Jičínský d.A. starb
1m Jahre 1570. Die Buchdruckerei ubernahm Georg Nigrin, der
bisherige Geselle des Buchdruckers Johann Kozel. Er heiratete die Witwe und wurde zum Vormund der verwaisten Kinder
bestellt. Auch Nigrin orientierte die Buchdruckerei au! die
Produktion schonerer kleinerer Drueke, ort von einem Schuloder Gelegenheitscharakter. In dem Inventar der Jičínský
Buehdruckerel &us d.em Jahre 15Z2 ist die bunte Auss1;attung
mit den Buchstaben und Druckstocken,_mit dem Schri!tgiesserzeug und mit einer I2ruckpresse ~e!uhrt. Das Inventar belegt 6uch die Geschattskontakte der Buchdruckerei mit 12
Buchhandlern und mit 2 Buchdruckern.Der Betrieb wurde !1nanzlell gut gewihrleistet.
Ein Jahr nech dem TQde seines Vaters liess sieh Johann
Filoxen Jičínský als Schuler e!ner bedeutenden lateinischen
Schule sn der Prager Universitat immatrikulieren. Die Studien sind aber urkundlich nieht belegt. In den Quellen !1ogen wir Johann P'iloxen erst 1m i[ahre 1586. In diesem Jahr
ubernahm er von Nlgrin seinen vaterlichen Erbscha!tsanteil.
Bud heira.t ete er eine Kau!mannswaise und schon 1m Jahre
1586 druckte er 7 Buchtit§l. Die um!angreiche Produktion
nech dem Jahre 1589 erschop!te wahrscheinlich !inanzlell
s§ine Buchdruckerel, die Produktion sank und es_ist auch
mOglich, dass der Melster erkrankte. Er starb namlich 1m
Jahre 1590 und zum Vozuund der Witwe und seiner Kinder
wurde neder Nigrln ernannt. Im Jahre 1591 wurde unter
seiner Betelligung das Vermogenslnventar des gestorbenen
Jičínský verzeichnet. Johann Fl10xen bekam nur einen Tel1
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der ganzen vaterlichen Erbschaft, deshalb war aRch seine
inventarisierte Buchdruckerei nicht gross. lm Bucherlager
waren vornehmlich seine mehr oder weniger ausverkaufte eigene Editionen, teilweise wurden sie mit den ~teren Druckkollektionen Jičínský d.K. und Georg Nigrins er~anzt. Es
1st offensichtlich, gass di§ Johann F110xen J1č~nský Druckverlage (500-1000 Stucke) hoher naren als die Verlage seines Vaters (vie1!eicht um 500 ~tucke). Johann Filoxen or1ent1erte sich aut ubliche religiose Werke mit lutherischer
Orientierung, we1ter konzentrierte er sich aut Schulliteratur und auf Gesangbucher. Nach seinem Tode ging die Jičín
ský-Buchdruckerei definitiv ein oder sie floss wahrscheinlich wieder in den Nigrins Betrieb hinein. Rie W1twe Anga
heiratete nicht mehr, sie w1rkte als selbstandige Buchhandlerin.
In den Bei1agen sind beide Hinterlassenschatts1nventa-·
re herausgegeben, es 1st auch eine bibliographische Beschreibung der Buchdruckere1produktion Johann Jičínský d.K. und
der Werkstatteproduktion Johann F110xen Jičínský beigefugt.
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Jaros1ava

K a š par o v á

Š~A~~LSKÉ TISKY 16. STOLETÍ Z DfLN~
PR~ŽSKÉHO TISKAŘE JIŘÍHO N~GRINA

I-Iezi v)"znamné pražské tiskaře sk10nku 16. a' počátku
17. st01. patři1 bezesporu Jiří Černý, zvaný Nigrinus
(Iorge, Gorge Negrino, Nigrin), tiskař-profesioná1, který
pros1u1 ja,ko svou všestranností, tak širokým okruhem zákazníků

(a to nejen co do počtu, a1e také co se týče jejich

1iterárního, sp01ečenského či ideo10gického zaměření). Nigrin působi1 v Praze p1ných 35 1et (1571-lq06) a za tu dobu vyda1 úctyhodný počet pub1ikací různého typu. Josef
Hejnic a Mirjam Bohatcová, autoři prvního souborného pojednání o tomto tiskaři a bib1iografického soupisu jeho
tisků, uvádějí na 566 ' dě1, převážně drobných tisků (mnohdy
v unikátních exemplářích) s'upozorněním, že p1nou produkci
jeho tiskárny neznáme a asi sotva kdy budeme znát. ll Nigrin
byl tiskař skutečně netypicky všestranný, jeho tisky vynikají náročností sazby (často ' komplikované co do užití a
kombinace různých písem, notové sazby), celkovou polygrafickou kompozicí a v některých případech i výtvarným doprovodem. Tiskl nejen různé pří1ežitostné dr~bné tisky - gratulace, kondo1ence, pohřební kázání, zdravice, s1avnostní
prom1uvy, univerzitní předn8šky, a1e také různé filologioké
pomůcky, církevní příručky, kalendáře, aktuality novinového
charakteru, zábavné
raturu náboženského

čtení,

vzdělávací

ladění,

a moralizující litedíla básnická, filozofická i

odborné spisy z oblasti astronomie, lékařství, hornictví,
práva, historie, hudby, emblematiky a také praktické pří
ručky správní a hospodářské (např. kuchařky). Z jeho tiskárny vycházela díla v jazyce
ale i

řeckém,

hebrejském,

českém,

~talském

německém,

a byl jediným

latinském,
tiskařem

v Praze, o němž víme, že tiskl i špan'ělsky a . jehož některé
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.::ípanělské

tisky se n ám dochovaly a ž do dneilní doby.

Počet

španělských

nám známých Nigrinových

tisku je

sice zatím nevelký, větilinou jde o knihy doložené v jednom
či

dvou

exemplářích;

-jsou však vždy svým

způsobem

zajímavé,

bud po stránce obsahové, či typografické a výtvarné, a vyspolečenské

povídají o politické,

če 

a kulturní situaci v

ských zemích na -sklonku 16. stol. Vzhledem k tomu, že se
době

v poslední

podařilo

Nigrinovy bibliografie
p. Corneja, a jednak

objevi t jednai< nový

přírůstek

španělsky tištěných dě1 2 /

některé

další

podrobbější

do

- spis

informace

k tisk1im v bibliografii J. Hejnice a M. Bohatcové sice zachycených" ale pouze z citované literatury, pokusím se podat nejen jejich

výčet,

ale také jejich

Tal<:řka

všechny Nigrinovy

stručnou

charak,t e-

exemplářů.

ris tiku s uvedením nám doposud- známých
španělské

tisky vyšly r. 1581

(až na jediný) a jsou do jisté míry přímo či nepřímo svázány s osobou španělského vyslance v Praze - humanistou
Juanem de Borja (pObýval v Praze v letech 1578-1581).3/
Na prvéru mís tě jmenujme dílo, jehož autorem je sám Juan de

4

Borja - Empresas morales. / Jedná se o sbírku 100
ný-ch kolorovaných

emblémů

mědiryt

se slovními výklady z pera špa-

nělského vyslance. ~fědirytce nelze přesně urči t

(některé

emblémy jsou označeny monoeramem EH) a mužeme předpokládat,
že nebyl domácího původu (snad Němec?) a souhlasit s tvrzením ~f. Bohatcové a J. Hejnice, že štočky byly Nigrinovi
dodány jako hotové. 5 / Kniha věnovaná španělskému králi
Filipu II.,

kompozičně

jedním z typických

a typograficky

dokladů uměleckého

značně náročná,

je

díla na objednávku.

Nutno konstatovat, že Nigrin se svého úkolu zhostil po
stránce typografické i
text, pro
řka

českého

jazykové velmi dobře. Španělský

tiskaře značně

bez chyb a velmi

pečlivě.

Obtížný, je

Lze s

vytištěn

tak-

určitostí předpOkládat,

že korektury prováděl sám autor (Borja.). Exemplářů tohoto
zajímavého di1a se dochovalo několik. V Československu
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máme dílo doloženo sice jen v defektním
Národní

knihO~y ČR

v Praze,6/ ale podle

e~empláři

ve fondu

údajů některých

bibliografických soupisů je tisk dochován nejen ve Španěl
sku (dva exempláře v madridských knihovnách),7/ Velké Británii (Londýn),8/ ale i v USA (New York)9/a Itálii (Univerzitní knihovna v Caeliari).lO/
V témže roce 1581 vydal Nigrin tiskem dílo španělské
ho klerika Pedra Corneja Historia de las civiles guerras
y rebelion de Flandes. 11/ Tato autorova kompilace jeho
předcházejících

děl

týkající se politických událostí v Ni-

zozemí, rozšířená a doplněná až k r. 1580, je psána z pozice militantního katolíka a obdivovatele habsburské politiky, jenž snad pobýval prý i na Moravě, jak to uvádí B.
·T uto skutečnost není sice možno nijak bezpečně

Ch~doba, .12/

doložit a prokázat (sám Chudoba se odvolává na informace
San Clementeho a bohužel neuvádí žádný bibliografický pra.men), ale ve prospěch domněnky, že Cornejo pobýva.l jistou
dobu v našich zemích hovoří nejen fakt, že dílo vzniklo na
popud Juana de Borja (jak . to uvádí sám autor v předmluvě
ke čtenáři),13/ fakt, že bylo dedikováno císařovně Marii,
manželce ~~miliána II., ale také ta okolnost, ~e v knize
najdeme pasáž věnovanou poměrům v českých zemích, v níž je
zdůrazněn podíl císařovny Marie i některých příSlušníků
české

katolické prošpanělské šlechty na rekatolizaci
Tento zajímavý a vzácný bohemikální tisk, jejž se

Čech. 14 /

podařilo zatím objevit jen v madridské knihovně královského paláce 15 / je dochován, pokud je mi známo, v Českoslo
vensku ve dvou exemplářích, z nichž jeden se nachází v Národní knihovně ČR v Praze. 16/ Na existenci tohoto bohemi-

kálního tisku poprvé upozornil v r. 1973 Josef PolišenSký,17/ jenž vycházel z jiného exempláře . díla, než který
je

u1o~en

Jiří

v Národní knihovně. V ' r. 1974 psalo tomto tisku
Hrubeš ve své monografii věnované politickým a, nábo-

ženským

rozporům

v

Evropě,

'jak se odrazily v dobové . publi-
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cistice v letech 1590_1617. 18 /

Hrube.š, i

exemplář v Národní knihovně ČR,

kdy:l odkazuje na

patrně neměl knihu nikdy

v ruce, jinak by totiž nemohl jako

tiskaře

sia a tvrdit, že spis je dedikován

královně Ann~,

Maxmiliána II.

(!).

uvést Pavla Semanželce

Dílo bylo, jak jsem ji:l uvedla, dedi-

kováno manželce !o!axmiliána II., ovšem císa ř ovně Harii Špan&lské. Cornejovo dílo neuvádí ani bibliografický soupis
Nigrinových tisků ~. Hejnice a M. Bohatcové z r. 1981. 19 /
Juan de Borja byl nejen diplomat a politik, ale také
humanista v pravém slova smyslu, milovník hudby, nadšený
organizátor hudebního života v Praze. Proto nás ani
právě

kvapí, že
tři

Jiří

z jebo iniciativy

sbírky polyfonní hudby

císařského

nepře

Nigrin vydal r. 1581
kapelníka pobývají-

v Praze, španělSkého
20
hudebníka a básníka Mates Flechy mlad.šího. / Je to jednak
cího delší dobu na Rudolfove

spis Libro de músic8 de punto
sah není
valo;

přesně

2l

/=

contrapunto 1/ - jeho ob-

znám vzhledem k tomu, ' že se dilo nezacho-

předpokládá

ní teorie.

dvoř9

se však, že šlo o díld z oblasti hudeb-

/ Druhá sbírka polyfonní hudby je

vytištěna

latinsky - Divinarum oompletarum Psalmi - a dochovala se
v jediném, bohužel nekompletním exempláři v Institutu pro
církevní hudbu ve Vratislavi. 22 / Třetí tisk představuje Matea. Flechy staršího a některých dalších autorů,
jeho synovec, již zmíněný ~ateo Flecha
mladší, a dedikoval jej Juanu de Borja - Las Ensaladas. 23 /
zpěvník

který

~spořádal

Tisk je dochován, pokud vím, pouze v jediném
8

exempláři,

to v hudebním odděiení Centrální knihovny (Sección de

Múaica de 18 Biblioteca Central) v Barceloně, kam se dostal r. 1917 8 bohatou soukromou knihovnou Felipa Pedrella,
iniciátora hudebního

oddělení

Dílo bylo

zpřístupněno

španělský

hudební

bovanou verzi a

dům

i

dílu obou

vědec

širJí

této barcelonské knihovny.
veřejnosti

r. 1955, kdy známý

Higinio Anglés vydal jeho transkri-

zasvěcenou

studii

věnovanou

hudebníků Flechů. 24 /

životním osu-

Máme-li 'posoudit

2J.3

z typografického a jazykového hlediska, jak se s touto
zakázkou hudebního tisku Nigrin vyrovnal, musíme konstatovat, že obtížnou notovou sazbu zvládl

poměrně

úspěšně,

že i celková typograf'ická a výtvarná úprava je na slušné
úrov-ni (různé typy písma, četné květinové a figurální iniciály, květinové ozdůbky apod.) a ani po jazykové stránce
nelze mít proti Nigrinovi větších námitek. Právem však mů
žeme tvrdi t, že velký podíl na. celkovém výsledku má sám
autor Flecha. Máme doloženo, že korektury přehlížel a opravoval sám, a to dosti pečliv~, poněvadž si byl vědom ·jazykové obtížnosti a odlišnosti textu, se kterým měl český
tiskař praoova.t (úvodní dedikace Juanu de Borja). 25/ Dokonoe tvrdí, že Nigrin nemá mnoho zkušenosti z oblasti
hudby, takže v díle se mohou i

přes

všechno Flechovo korek-

torské úsilí vyskytnout některé chyby. Tato skutečnost vynikne, srovnáme-1i tuto sbírku s posledním nám známým španělským

tiskem vyšlým z Nigrinovy tiskárny - se svazkem

příležitostných básní Matea F1echy m1adšího, který Nigrin
vydal r. 1593 - Obra. nuevamente hecha. 2.6/ Tento soubor bá-

sní vznikl na skJ.onku Fleohova života a. je inspirován smrtí

krá lovny

ližbě ty

Rakouské, dcery

oísaře

!-Ia:xmiliána II.,

vdovy po f'rancouzském králi Karlu IX., která zemřela r. 1592
v klášteře klarisek ve Vídni a jejímž zpovědníkem byl právě
Flecha. Drobný tisk, věnovaný bratru zemřelé - arcivévodovi
Arnoštovi, je typografioky víc než prostý a je tištěn poměrně špa.tnou španělštinou (Flechapatrně zadal zakázku
z Vídně, bez toho, že by sám provedl korektury). Tento pří
ležitostný Nigrinův tisk se doohoval také v jediném e~em
pláři.

V

československýoh

fondeoh doložen není, neuvádí jej

ani souborná španělská bibliografie 16. sto1., ani bibliografické soupisy Národní knihovny v Paříži a Londýně. 27 /
Je u10žen ve fondu Országos Széohenyi Konyvtár v Budapešti,
kam se dostal ze sběratelsky pozoruhodné a bohaté knihovny
wlerskýoh hrabat Apponyiů jako součást hungarikálních sbi-
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rel(. Nález tohoto tislm v madarskýcb fondech neni tak
překvapující,

uvědomíme-li

si, že Mateo Flecha byl r. 1579

jmenován Rudolfem II. opatem kláštera v Tihany (ostrov v
Blatenském jezeře).28 1
,
Tolik tedy o

nově

ské" produkce pražského
o

sobě

předsta,~je

-český-ch

hovědného
Právě

přírůstcích

tiskaře Jiřího

důležitý

kulturních

v budoucnu daleko

zjištěných

vztahů

moment v

ze

"špan~l

Nigrina. Ta sama

dějinách

španělsko

v 16. stol. a zaslouží si

podrobnější

jistě

rozbor, nejen z hlediska kni-

a historického, ale i z pohledu filOlogického.

ten by mohl vnést jasno do celé

řady

zajímavých

otázek.

Poznámky

II

Viz M. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík Nigrin
a jednolistové "Proroctví" Jindřicha Demetriana. S};"}!,
A-His torie, sv. 33,. 1981, Č. 2, s. 73-134; O Nigrinově činnosti viz téz Z. Winter, Řemeslnictvo a živnosti
XVI. věku v Čechách (1526-1620). Praha 1909, s. 280283; J. Volf, Dějiny českého knihtisku do r. 1848.
Praha 1926, s. 52-54; K. Chyba, Slovník knihtiskařů
v Československu od nejstarších dob do roku 1860.
Strahovská knihovna 1966, s. 71-72; P. Voit, Minulost
pražského kn~htisku. Praha 1987, s. 69.

21

Viz J. Kašparová, Historia de las civiles guerras y
rebelión de Flandes - vzácný španělský tisk pražské
provenience. FHB 9, 1986, s. 536-542.

31

Juan de Borja y Castro (1553-1), druhý syn Francisca
de Borja (sv. Františka Borgiáše), působil v Praze
jako vyslanec španělských Habsburků v letech 1578-1581.
Vystřídal tak v této funkci Francisca Hurtada de Mendoza, markýze de A1mazan, který se zdržel v Praze ještě dva roky po smrti císaře ~miliána II. K tomu viz
B. Chudoba, ~paněl' na Bílé hoře. Praha 1945, s. 95,
s. 154-155; Srv. též R. J. Slabý, Checoslovaquia.
~!adrid 1933, s. 90.
.

41

EHPRESAS MORALES A LA S. C. R. M. DELREY DON PHELIPE
NVESTRO SENOR Dlrigidas, Por DON IV~~ DE BORIA DE SV
Consejo y su Emba~ador cercala M. Cesarea del Empera-
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dor RVDOLPHO · II. Praza por Iarge Nigrin 1581. 40 •
/2/ 101 /3/ r. Viz ~!. Boha tcová - J. Hejnic, Knibtiskař Jiřík Nigrin, s. 123. O Borjově díle viz též N.
A..!ltonio, Bibliotheca hispana. T. 1., Romae 1672, s.
503; R. J -. ll. Evans, Rudolr II and his líorld. Cxrord
1973, s. 171, pozn. 1.
Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík Nigrin,
s. 92.

5/

?-!.

6/

Exemplář dochovaný v :!vl< ČR v

derektní - chybí

r.

Praze, sign. 52 B 39 je

92.

7/

Viz catálogo colectivo de obras impresas en los sig10s
X1rI al XVIII existentes en las bibliotecas espano1es.
Sigl0 XVI, Letra B, n. 2086.

8/

Viz EHC. 3 .. vyd., sv. 'J, sl. BOR 1059.

9/

Viz Inde:x Aureliensis, Prima Pars A/14 , s. 574.

10/

Viz Vestigia Vestutatum ••• Catalogo della mostra,
Cagliari 1984, 5. 161-163.

11/

HISTORI..\. DE LAS CIVILES GVERR..o\S Y REBELION DE FLA~'DES,
recopilada, emendada, y anadida en esta vltima edic i on hasta la rin del ~LnO de ochenta. Dedicada a la
S. C. R. M. DE LA EHPER.\TRI:: DO~~Lo\ HARIA, por e1 I:.icenciado Pedro Cornej06 EN PRAGA EN CASA DE Gorge Nigrin.
AJ.'1"N0 :}!. D. Lx:L",{I. 4 • /6/ 142, 90 /rec. 94/ r. - NI{
ČR, sign. 50 G 16.

12/

B. Chudoba, Španěié, s. 102.

13/

Fol. A 4a - rol. A 4b.

14/

Tisk jsem nezaznamenala ani v Országos Széchenyi
nyvtár, ani v knihovně madarské Akademie věd v Budapešti.

15/

J. Kašparová, Historia, s. 541-543; Catalogo colectivo, Lettera C, n. 'J046.

16/

NE:

l7/

Viz J. P01išenský, Nuevas fuentes pa.ra el Estudio de
1a Historia y cul tura iberoamericanas. I.tp III, 1973,
s. 181-182 (pozn. 8).

18/

J. Hrubeš, Politické a" náboženské rozpory v Evropě
v dobové pub1icistice 1590-1617. AUC, Phil. et bist.,

Ko-

Čll. v Praze, sign. 50 G 16.
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Monographia LIl, Praha 1974, s. 133 a 144.
Knihtiskař Jiřík

19/

Viz M. Bobatcová - J. Hejnic,
s. 109-110, s. 123. ,

Nitirin,

20/

~mteo Flecba mladší (1530-1604), španělský hudebník,

básník, císařský kapelník pobývající v osmdesátých
letech u Rudol.ťova dvora v Praze. Jeho strý,c ~!ateo
Flecha starší (148l-kolem r. 1557). Srv. transkribovanou edici F1echova díla Las Ensaladas, kterou pořídil H. Anglés a která vyšla doplněná o Anglésovu
studii věnovanou životním osudům i dílu obou Flechů
v Barceloně r. 1955.
21/

Tamtéž, s. 41.

22/

Tamtéž, s. 41.

23/

LAS ENSALADAS DE FLECIU, MAESTRO DE CAPn..LA QVE FVE
DE las Serenissimas In.ťantas de Castilla, Recopiladas
por F. ~!atheo Flecha su sobrino, Abad de Tyhan, y Capellan de las Magestades Caesa'reas, con algunas suyas
y de otros autbores, por el mesmo corregidas y echas
estampar. Dedicadas al Illustrissimo Se~or Don luan
de Borja del consejo de la !-!agestad Catholica y su
Emba~ador a cerca dela Caesarea &0. BAXO IMPRESSAS EN
LA CIVDAD DE PRAGA en oasa de Iorge Negrino ano 1581.
4 . /55/ .f.

24/

H. Anglés, Las Ensaladas. Hudební oddělení ~~ ČR
v Praze má k dispozioi ' mikro.ťilm tohoto pražského
bohemiká1niho tisku uloženého v Barceloně.

25/

F. A 2v: ••• "perdon'ando los yerros de 1a Es tampa,
por que aun oon much o cuydado y diligentia, hay yo
mismo assistido a la oorrectión de ellas, por ser nuestro jdioma muy di.ť.ťerente y contrario al de estas
partes, y el Estampador no muy perito en la Músioa,
no /r. A 3/ pOdrá de~ar de hauer muchos •••• ".

26/

OBRA NVEVA MENTE ECHA EN CONSIDERATION DELA MVERTE Y
MISERIA HVmana; En laqual va en~erto ~breue oompendido, dela vida y muerte dela, Cri IDa Reyna de Francia,
Dona Ysabel de Austria biuda y vera mente santai que
murio en viena alos veynte y dos de henero del anno
1592. echa porel Reuerendo padre, f'ray ~lattbeo F1eoha
dela horden de los Carmelitas, Abad de Tijhan y Capellan dela ~lagestad Caesarea. van oonel1a otras cosilas
Espirituales dignas deser vistas lfl Dirigida al muy
alto y poderoso Principe, el Ser o Arohiduq. Ernesto
de Aus tria & c. Es tampadas en pra€JI.' por Iorge Negrino

.21.7

Impressor. Anno H. D. CXIII /rec. 1.593/. 4°. /1.3/ f'.
- Iludapest, Országos Széchényi Konyvtár, sien; App.
H 1.891..
27/

Autoři bib1.iografie Nigrinových tisků H. Bohatcová a
J. Hejnic uvádějí tento Nigrinův tisk pouze na základě citované 1.iteratury - srv. H. Bohatcová - J. Hejnic, Knihtiskař Jiřík Nigrin, s. 1.23 •

.28/

Viz H. Ang1.és, Las Ensa1.adas, s. 39.
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Jaroslava

K a š par o v á

Die spanischen Drucke des 16. Jahrhunderts aus der ',: arksta tte des Prager Buchdruckers Georg Nigrin
Zusammenfassung
Georg Nigrin war einer der bedeutendsten Prager Buchdrucker am Ende des 16. Jahrhunderts. In seiner Werkstatte
erschienen fast 600 Werke, vorwiegend kleine Drucke, die oft
durch , anspruchsvollen Einband, die graphische Ausstattung
und Bildbegleitung hervorragten. Past alle spanischen Drucke
Nigrins erschienen 1m ~ahre 1581 und sind unmittelbar oder
mittelbar mit der Personlichkeit des spanischen Legaten au! .
dem Kaiserhof, dem Humanisten Juan de Borja verbunden. Borja
ist auch Verfasser des ersten spanischen Druckes "Empresas
morales". Es handelt sich UJE eine Kupferstichsammlung (100
Embleme) mit Borjas Worterlaute~ngen. Von ihm bekam Nigrin
auch die Druckstocke und Borja fuhrte zugleich die Korrekturen durch, so dass das Buch auch in der sprachlichen Hinsicht vo11kommen ist. Noch 1m Jahre 1581 verlegte Nigrin das
Werk des spanischen Klerikers Pedro Cornejo "Historia de las
civi1es guerras y_rebelion de Plandes". ~s handelt sich um
eine Kompi1ation alterer Werke Cornejos uber politische
Ereignisse in den Niederlanden bis zum Jahre 1580. Das Werk,
dessen lnitiator Borja war, wurde der Kaiserin-Witwe Maria
(Gemahlin des gestorbenen Kaisers Maxmiliag II.) gewidmet;
das Werk entstand wahrscheinlich auf dem bohmischen Gebiet
und wurde mi t der .•Abhandlung uber die DurchfUhrung der Rekatolisation in Bohmen erganzt. Aus Borjas Initiative verlegte Nigrin auch drei Sammlungen der polyphonischen Musik
von dem Dichter und Kapellmeister der Hofkapelle des Kaisers
Rudalf II. Mateo Plecha d.J. Die theoretische Schrift "Libro
de musica de puncto" ist leider nicht erhalten geblieben.
Die Sammlung der polyphonischen Kompositionen "Divinarum
completarum psalmi" ist nur au! Grund eines mangelhetten
Exemplars bekannt, das Unikat stellt auch die Sammlung der
Werke spanischer Komponisten "Las En§aladas" vor. Auch in
diesem Palle verband sich die Qualitat der Buchdruckerei
(anspruchsvoller Notendruck) mit der Korrekturarbeit des
Ver!assers des spanischen Textes. Der letzte spagische Dru2k
Nigrins sind F1echas Gedichte zum Tode der franzosischen Komgin AIma aus dem Jahre 1593. Es handelt sich um elnen ein!achen kleinen Druck, die spanische Sprache ist verhaltnismšssig schlecht; Flecha war zu dieser Zeit in Wien und _
nahm an der Vorbereitung dieses Druckes mcht mehr person1ich teH.
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TISKY vOKÁLNÍ POLYFONIE PRAŽSKÉ PROy3NIE~CE
DO ROA~ 1620
Šestnácté století představuje z pohledu způsobů a možností šíření hudby údobí vpravdě revoluční. Objevení a stálé zdokonalování noto tisku způsobilo postupné vytlačování
instituce písařských dílen a písařů, kteří v p ř edchozích
staletích zajištovali uchovávání a distribuci hudebního
repertoáru. Nototisk se nedl ouho po objevení tisku začal
uplatňovat v oblasti cho~á1ního repertoáru. Od počátku 16.
stol. pak po celé Evropě vznikaly oficíny, které se č ásteč
ně nebo i zcela věnovaly tisku mensurQvané hudby a tabulatur •. Nototisk se stal stejně jako nehudební tisk obchodem.
Jeho šíření sice mohlo ve svých krajních důsledcích způso
bit zvláště v oblasti umělé kompozice potlačování regionálních specifik hudebnÍho projevu, na druhé straně však dalo
vývoji hudby mimořádnou dynamičnost právě možností mnohem
snazší konfr on taoe různých kulturních oblastí. l /
V Čechách zdomácňoval nototisk postupně· a v dosti osobité podobě. Liturgické notované knihy, určené pro potřebu
Českého království byly alespoň do poloviny 16. stol. tištěny v zahraniči. 2 / Obdobně vícehlasá duchovní a světská
hudba našla svého českého tiskaře až v sedmdesátých letech
16. stol. Instrumentální hudba pak nebyla v našich krajích
tištěna až do čtyřic átých let 17. stol. Mimořádného rozkvě
tu, posuzováno kvantitou i kvalitou prOdukce, však již bě
hem prvé poloviny 16. stol. dosáhl v Čeohách tisk kancionálové literatury. Tento stav byl bezpochyby způsoben charakterem domácího trhu a podobou celé hudební kultury Čech.
K zajištění liturgického katolického zpěvu dlouho postačo
valy vedle rukopisně pořízených knih tisky vydané v zahraničních oficínách. Tyto dí1Dy vydávaly liturgické knihy i
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pro

nečeské

diecéze a vzhledem k minimálním odchylkám v listřední

turgii v oblasti
určené

předpok~ádat,

Evropy lze

určitou

k tisku liturgických knih pro

být bez

náročných

úprav použity i pro jiné lokality.
zahraničních

zení tisku liturgických knih v
nách tak muselo být pro
dobí vývoje nototisku
káren. Pouze

že

brněnská

české země zvláště

levnější,

než

štočky

oblast mohly
Poří

zavedených dílv

počátečním

zřizování

ob-

domácích tis-

oficína K. Stahela a M. Preinleina

prodUkovala již koncem lS. stol. také liturgické knihy zajímavé i z hlediska vývoje noto tisku.

Některé

dílny obsahovaly prázdnou notovou osnovu

doplnění

šímu rukopisnému

tisky z této

určenou

k

pozděj

notovými znaky.JI První tisk li-

turgické notované knihy v Čechách tak vydal až v r. 1585

tiskař německého původu

pražský
ještě

v téže

celi v

době

případě

se

čeští

Michael Peterle. 41 Avšak

církevní

hodnostáři

nedostatku liturgických knih na

stále obrazahraniční

tiskaře. 51
Vícehlasá hudba byla pro typografy náročnější, nebot
od nich vyžadovala dostatek

ltočků

s notovými znaky a ale-

spoň zá~adní hudební vzdělání. Náročná však byla nejen pro

typografy. Polyfonie

předpo~ádala

kolektivní provozování

hudebně vyspělých interpretů. Těmi byli v Čechách po c~lé

16. stol. především aktivní členové literátských bratrstev.
Avšak vzhledem k dramaturgické konzervativnosti těchto tě
les i s ohledem na omezené množství jejich produkcí polyfonní hudby lze
povětšinou

předpo~ádat,

že hudební tisky

přinášející

nepotřebovali.

"novou" hudbu literáti mnoho

Ale-

spoň po celou prvou polOVinu 16. stol. dávali přednost udr-

žování a opisování

osvědčeného

proměnami společnosti

pronikáním cizích
poslední

řadě

i s

v druhé

vlivů,

staršího repertoáru. Až s

. polov1ně

století, s

větším

s nástupem protireformace a v ne-

přesídlením císařského

dvora do Prahy

došlo . k oživení zájmu literáťů. a měštanů, tvořícícb nejpočetnější

a

nejvlivnější část

lokálníbo trhu, o hudbu jinýoh

kulturních oblastí, kterou nejrychleji a nejlépe

zprostřed-
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právě

kova.l

hudební tisk. A vznik poptávky vyvol.al. v sedmde-

sátých l.etech l.6. stol.. i potřebu domácího tisku vícehlasu.
Instrumentální hudba kupodivu v Čechách se vší pravdě
podobností po cel.é 16. stol.

tištěna

nebyla. Nemáme k tomu

alespoň dochován žádný hudební tisk, ba ani doklad v prame-

nech l.iterární povahy.

Přitom

však instrumentální hudba v

Čechách zněla. Potvrzuje to výskyt hudebních nástrojů v ma-

jetku měštanů a šlechty, dále pak i činnost různých profesionálních

hudebníků

-

pozounérů,

l.outnistů, varhaníků

ad.,

jakož i výskyt stavitelů nástrojů . natrvalo usazených v našich krajíCh. 61 K jejich produkcím jim všák zřejmě postačo
valy rukopisné sborníky, přepisy vokálních skladeb či tisky
zahraniční

provenience. Kvantita a zřejmě i kvalita domácí

prOdukce v této oblasti hudby nevyvolala

potřebu

místního

trhu instrumentální hudby. Prvými doklady tisku instrumentální hudby na našem území jsou tak až instrumentální party
skladeb Adama Michny ze čtyřicátých a padesátých let l.7.
s .tol. 71
Mimořádná je však oproti tomu prOdukce písňová . Po ce-

lé námi sledované období, tj. od zavedení knihtisku až do
r. 1620, vznikla v českých a moravských ofioínách řada obsahově

i

teratury

typograficky pozoruhodných
různých

svém komplexu
pohledu

tisků

vyznání a náboženských

představují

výjimečnou

kancionálové li-

směrů,

které ve

úctyhodnou a i z celoevropského

aktivitu. V této souvislosti stojí za

zvláštní pozornost tisk kancionálu Písně chval božský ch z
pražské tiskárny Pavla Severýna z r. 1541, který byl nej-

větším

kancionálovým tiskem v celé tehdej§í

Evropě. SI

Vratme se však k tématu samotnému. Pokud budeme hovořit

o tisku vokální polyfonie v Praze, znamená to ve vztahu

k celkové produkci v Čechách o-ezemí pouze relativní, Až na
několik málo výjimek se totiž vokální polyfonie jinde ne-

tiskla. Touto výjimkou jsou tři tisky z prOdukce chebské
německé tiskárny Hanse Burgera a Michaela MUhlmarckarta

z let 1572-1573 91 a tisk motet

císařského

hudebníka Lam-
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berta de Sayve, který vyšel r. 1612 v klášterní

tiskárně

v Louce u Znojma a u něhož je jako tiskař uveden Johannes
Fidler. 10/ Obě dvě tiskárny pracovaly pouze krátkou dobu
a tisk vokální polyfonie z hlediska zaměření moravské oficíny je zřejmě pouze pozoruhodnou výjimkou. Ostatní mimopražští tiskaři vokální polyfonii netiskli, i kdyz k tomu
technické možnosti měli. Snad každý český tiskař měl k dispozici matrice k lití not či notové štočky. Většina z nich
je však používala pro tisky kancionálového typu, kde převa
žoval text a nototisk představoval pouze část sázeného. ' Pokud tedy vznikaly v předbělohorských Čechách tisky vokální
polyfonie, vycházely od impresorů praŽSkých.
Prvý tisk yícehlasu vyšel v Praze již v r. 1;25, a to
v tiskárně Mikuláše Konáče z HOdištkova. ll / Jedná se o deskový dřevoryt čtyřhlasé písně, kterou lze považovat za pří
klad obecné noty, tj. nápěvu, kterému mohly být podloieny
různé texty. Tisk z r. 1525 obsahuje tři texty vztahující
se k novoutrakvistickým bouřím v Praze r. 1524, z nichž dva
měly být zpívány na uvedený čtyřhlasý nápěv. Stejný štoček
poažil Konáč ještě v r. 1526 v tisku přinášejícím dvě písně
o bitvě u MOháče. 12 / Tyto Konáčovy tisky jsou zároveň i jedním z p~ích dokladů novinového zpravodajství v Čechách.
Píseň byla v námi sledovaném období velmi častou formou reflexe politické či společenské události, aVšak většinou se
jednalo o písně s jednohlasým nápěvem, který autoři textu
povětšinou přebírali z dobového populárního písňového repertoáru. 13 / Tiskaři pak tyto písně vybavovali nápěvy jen zcela
výjimečně, nebot pro běžného uživatele postačoval pouze textový odkaz na melodii. Konáčovy tisky nelze považovat za tisky vokální polyfonie, ale pouze za prvé prameny tištlného
víoehlasu, přičemž domácí provenience použitého štočku není
jistá. Další tisk vícehlasu českého původu je doložen až
k r. 1540 a pOChází z olomoucké tiskárny Jana Olivetského
z Olivetu. Opět se však jedná pouze o tříhlasou úpravu du-
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chovní

písně. 14 / Větší

pohromadě

množství· vícehlasých skladeb uvádí

až v r. 1569 Jiří· Nicolaus ve zpěvníku pro potře

Zpěvník

bu své soukromé škOly.15/

je

slabikáře a přináší celkem 24 tří- a

součástí

obsáhlejšího

čtyřhlasých homofon-

ních nápěvů typu humanistické ódy. Vytiskl jej prážský tiskař Jan Jičínský, Jehož aktivita na poli nototisku by si

zasloužila
ním

e~isťenci

né

podrobnějšího

inventáři

po tomto

pramenného studia. V

tiskaři

pozůstalost

z r. 1570 se nalézá údaj o

400 e~emplářů Tricínií, tisku, který je v součas

době nezvěstný.16/

Pokud se jednalo o produkt

Jičínského

dílny, což je vzhledem k množství více nei pravděpodobné,
pak lze uvažovat o tomto

tiskaři

~ako

o prvém vydavateli

pOlyfonní hudby v Čechách. Avšak naše současné znalosti nám
nedovolují vyslovit se ani hypoteticky k obsahu tohoto tisku.
Ke

skutečnému .

stol. a souvisí s
pražský

rozvoji tisku polyfonní hudby dochází

přelomu

v Praze až na

tiskař,

sodmdesátých a osmdesátých let 16.

činností

tiskaře Jiřího

Nigrina. Tento

který se mimochodem oženil s vdovou po výše

uvedeném Janu Jičínském, vyniká mezi svými kolegy kvantitou

nototisků. 17 / Nigrin začal užívat
18
roku své činnosti, tj. od r. 1571. /

i kvalitou svých

nototis-

ku od prvjho

Vydávání

tisků vokálně

tisk Bicinií

pOlyfonních děl zahájil r. 1579, kdy vydal

Ondřeje

Chrysopona

JevíČského. 19 /

Tento debut

je z pohledu oelé jeho produkce vokální polyfonie dosti výjimečný.

Především

proto, le Jevíčský patřil k okruhu čes

kých literátských skladatelů, které Nigrin v dalších letech
již neměl potřebu vydávat a .dále i z toho důvodu, že skladby
mají spolu s latinským textem podložen i

text

český.

S krat-

šími přestávkami pak Nigrin vydáv~l pOlyfonní tisky, vedle
četnÝ.ch

tisků

ostatních, po oelou dobu své

činnosti.

Celkem

vydal téměř čtyři desítky tisků vokální polyfonie. Vedle
typograficky

m&ně náročn;ch

a voelku útlých ·

tisků

vydal i

rozsáhlé Sbírky, kupř. moteta Jacoba Handla GalIa pro celý
církevní rok. Nigrin se v

o~lasti

noto tisku stal v Praze
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de faoto oísařským tiskařem, nebot mezi jím VYdávanými autory Jednoznačně převažují oísařští muzikanti a skladatelé,
a to i takoví, kteří na pražském rudolfinském dvoře pobýval i i přeobodně.
Jako jede!); z prvý oh tisků vokální polyfonie vydal Nigrin v r. 1581 sbírku nazvanou Las Ensaladas,
která obsahuje žánrově těžko vymezitelné skladby španělskýoh
autorů v redakoi Mathea Fleohy mladšího. 20 / Tém~ř oelé své
vokáln.í dílo vydal u Nigrin~ oísařský varhaník Charles Luython, autor, který oelý svůj produktivní život spojil s Prahou. U Nigrina vydali svá díla i další skladatelé rudolfin.- ·
ského okruhu: Jaoobus Kerle, Giovanni Battista Pinello, Stefan Felis, Tiburtio Massaino a Franz Sale. Nigrina jako tiskaře svých děl si vybrali i někteří slezští autoři: Simon
Bariona, Johannes Knofelius a Johannes Nuoius.
Domnívám se, že při vydávání tisků vokální polyfonie
prokázal Jiří Nigrin mimořádnou šikovnost, a to jak tiskař
skou, tak i podnikatelskou. Svými kontakty si zajistil konoem 16. stol. prakticky monopol na tisky vokální polyfonie
v Praze. Domnívám se, že Nigrin jako jeden z mála českýoh
tiskařů byl schopen sázet větší množství hudebníoh tisků
najednou, tj. že disponoval větším množstvím notovýoh štoč
ků. V některýob leteoh (1580, 1587) vytiskl totiž i několik
obsáhlýoh sbírek; jejiohž imprimatur se časově překrývají.
Typografioky dosahují Nigrinovy hudební tisky již- od počátku
evropské &rovně. · V našich poměrech ho v tomto směru překonal
až dva roky po jeho smrti Nicolaus Straus. Kde získával Nigrin typy a iniciály a další potřebný materiál k tisku, je
doposud nedořešenou otázkou. V pojetí titulního listu připo
mínají jeho tisky produkty z norimberskýoh dílen Kateřiny
Gerlaohové a Ulrioha Neubera. Také notová sazba je jim velmi
pOdobná, at již velikostí not, zrcadlem, mezerami mezi notami, typy pro kustody, pomlkami, klíči a &vodními inioiálami.
Pro tisky hla~ovýoh knih užíval NiBrin stejnéhO podélného
formátu. Výjimku tvoří pouze tisk Pinellovýoh motet a .Saleho
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Canzonet a Salutationes, u kterých
f orma' t • 21/

tiskař

použil kvartový

Jak jsem již uvedl, snad všichni NiBrinovi

kol~gové

vrstevníci (kupř. Daniel Ada. z VeleSlavína, Michael Peterle, Jiři Melantrich, Jonata BOhutský, Jiří DačiCký,
Daniel z Karlsperka, Pavel Sessius, Jiří Othmar atd.) tiskli také noty. K typograficky
děl

náročné vazbě

pOlyfonních

se však odhodlali jen výjimečně. Příčiny tohoto stavu

nebyly pouze technické, i když je nelze pOdceĎovat. Nigrinův

bývalý partner

Mich~el

působení

ho pražského

Peterle vydal za celou dobu svéprůměrný

jediný útlý a typograficky

tisk pětihlssé skladby Jiřího MoHtora vydaný k příležito,
'
.
22/
sti svatby Jana Václava Popela z Lobkovio r. 1586.
Z pražských

tiskařů pouz~

nova také sk1adby
druhořadého

Jan Othmar vydal za života Xigri-

císařského

skladatele, a to svým

způsobem

autora Mathiase Sayve Liber primus moteotorum

v r. 1595. 23 /

Po smrti J.Nigrina byl v praze vydán

ještě

jeden tisk oísařského hudebníka, tentokráte varhaníka a
skladatele Charlese Luythona. Nicolaus Straus,

který

pře

vzal tiskárnu J. Othmara, vydal z hlediska typografického
snad nejvelkorysejší hudební tisk české provenience z před
bělohorské doby: Luythonovu knihu mší z r • .1609. 24 / Tisk je
pozoruhodný již svým formátem a rozsahem. Straus, který se
ve své běžn~ produkci orientoval spíše na drobné a příleži
tostné tisky,

přichází

s typem knihy foliového formátu zv.

chorbuch, ve kterém jsou všechny hlasy
vřené dvojstraně.

vytištěny

na roze-

Notové typy velikosti a Úhlednosti

předči

i Nigrinovu tiskárnu. Také z hlediska iniciál a obrazového
řešení

titu1nÍbo listu Je patrné, že tiskař věnoval celému

dílu velkou pozornost. Grafiokým

řešením · klíčů,

kustodů,

not a de fsoto celkovým pOjetim tohoto tisku se Strausovo
dílo až
kaře

nápadně

podobá produkt'llm z dHny antverpského· tis-

Christiana Plantina, zvláště tisku mší Philippa de
Monte z r; 1587. 25 / Malým nedostatkem je výskyt většího
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počtu

chyb, který

tiskař

napravil až v novém vydání celého

díla o dva roky později. Strausův tisk Luythonových mší
byl zřejmě výhodným a výdělečným podnikem. Díky svému formátu, který nikdo nepřehlédne a málokdo unese, se do dnešní
doby dochoval po Evropě ve výjimečně velkém množství exemplářů. Jen v Čechách je dochován v rekordním počtu devíti
kusů. 26 / Ve stejném roce jako vyšlo prvé vydání Luythonových m~í, vydal Straus i Magnificat původem gdaĎského autora Nicolause Zangia, který se koncem prvého desetiletí
17. stol. zdržoval v Praze. Tisk je podobně řešen jako vydání Luythona: zachovává formát, rozvržení hlasů, užívá
stejných typů. avšak titulní list a iniciály jsou jedineč
né. 27/
Ze, zbývajíoích pražských dílen j±ž pouze tiskárna dědiců
po Danielu Adamovi z Veleslavína vyprodukovala tisk vokálně
polyfonní skladby. V r. 1608 vyšlo j~ko příloha k prvému
dílu cestopisu Kryštofa Haranta šestihlasé moteto Qui confidunt in Domino. 28 / Z hlediska dobové provozovací praxe je
to řešení poněkud kuriózní. Tisk řešený ve formě chorbuchu
je natolik malý, že z něj těžko mohlo zpívat ví ce zpěváků
najednou (oož Je smyslem chorbuchu) a zařazení skladby do
knihy, kterou s sebou běžně zpěvák nemá potřebu nosit, odkazuje její provozování spíše do oblasti domácího muzicírování.
Zdaleka však ne všichni v Praze (či v Čechách) usazení
a působící skladatelé dali svá díla, tisknout v pražských
oficínách. Podle svých konexí, zájmů, ekonomick'ch a konfesionálních vazeb ~olili i tiskaře v blízkém či vzdálenějším
zahraničí. Německý pandán Nicolausova školního zpěvníČku ,
vytiskl v Norimberku v r. 1561 v Čechách působící literát,
pedagog a duchovní Christoph Shweher. 29 / Jeho kolega hudební editor, básník, tiskař a snad i skladatel Clemens Stephan i , který působil především v západočeském Chebu, vydal
řadu svýoh edio vokální hudby v norimberských tiskárnách,
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zvláště
tiskl

u U. Neubera. JO / V Praze svá díla také nikdy ne-

císařský

kapelník Philippe de

zený Jacob Regnart. Oba dávali
kařům

ho

~Ionte či

přednost

jeho

podří

proslulejším tis-

italským a nizozemským. Své intrády vydal u lipské-

tiskaře

Abrabama Lamberga varbaník Týnskébo chrámu

v Praze Valerius otto. Jl / Na stejnou tiskárnu se obrátil
při

vydávání svého dvojsborovébo moteta, složeného a pro-

vedeného při příležitosti položení základního kamene ke
kostelu sv. Salvatora v Praze, varbaník ze staroměstskébo
kostela sv.Jindřicba ~~rtin Krumbholz. J2 / Jihoče!tí Rožmberkové měli při hledání tiskaře pro ~7dání jim dedikovaděl zřejmě

nýcb
ně

blíže do Norimberka než do Prahy. V

Paula Kaufmanna tak byly

Gregora Turiniho

věnované

vytištěny čtyřhlasé

Petru Vokovi a v

~iskár

canzonety

dílně Kateřiny

Gerlacbové sborník skladeb Camilla Zanottiho ~drigalia
tam Italica k sňatku Viléma z Rožmberka. JJ / Z českýob skladatelů měštanskébo původu pouze jediný Jiří Cropacius vydal

své skladby v cizině, a to u proslulého benátskébo tiskaře
Angela Gardana. J4 / O existenoi toboto díla však máme pouze
zprostředkované informa ce literární povahy, nebot tisk se

do dnešní doby nedochoval.
tiskařské

produkce

vokálně

lyfonních skladeb je patrné, že jediný

skutečný

tiskař

Z tobot o

přehledu české

potéto

oblasti dobového repertoáru v Čechácb byl Jiří Nigrin.
Neznamená to však, že to byl on, kdo zásoboval nototiskem
české země.

směřovaly

Jeho ambice v této oblasti podnikání

zřejmě výše a dále, za branice jebo stavu a země. České
prostředí
kařské
řů,

naopak koncem století

produkce

zahraničních,

vydatně čerpalo

zvláště

z

~ototis

norimberských tiska-

řada dochovaných exemplářů těchto tisků po
JS
celých Čechách. / Cesty a způsoby šíření těchto tisků do

jak dokládá

Čech je však třeba ještě objasnit důkladným pramenným stu-

diem.
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Poznámky

1/

K problematice nototisku obecně srv. MGG, sv. 9, s.
, 1667-1695, Notendruck, Barenreiter 1969; dále The New
Grove Dictionary, sv. 15, s. 232-274, Printing and
publishing of music, London 1980. Soupis nototisku
v Čechách do r. 1618 obsahujě disertační práce E. ~.
Richtera (Gesohichte des Musiknotendrucks in den bohmischen Landern bis 1618. Praha 1933 - strojopis),
kde je však velké množstvi chyb a nepřesnosti. Pozornost v rozsahu přiměřeném zaměřeni své práce věnuje
č~skému noto tisku polská autorka M. ~rzywecka-Samecka
(Drukarstwo muzyczne v Europie do konca XVIII. vieku.
Yroctaw 1987, s. 28ln~). Dilči údaje lze nalézt v praoich Z. Wintera, zvl. v jeho díle &emeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čech6ch (1526-1620) . Praha 1909 ,
kap. IV.

2/

Srv. Z. V. Tobolka, Dějiny československého knihtisku
v dob' nejstarší. Praha 19JO, s. 76n. Dále také J.
Kouba, Nejstarší české pisnové tisky. Miscellanea musicologica 32, 1989, s. 22-23.

3/

Srv. V. Dokoupil, Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Brno 1974, s. 64, 73-74, 82-85L~říl. Č. 4.
Dále též J. Kouba, Nejstarší ' české písnoTé tisky, - s. ' 23 .

4/

Jedná se o Obsequiale sive Benedictionale, quod Agendam
appellant secundum ritum et consuetudinem S. Metropolitanae Pragensis Eoclesiae. Praha, Micbael Peterle 1585.

5/

Srv. !oJ. Przywecka-Samecka, ,Drukarstwo muzyczne v Polsce
do konca XVIII vieku. Krakov 1969, s. 197 (Agenda 010mucensis z tiskárny Lazarevicze) a s. 69.

6/

Srv. F. Mareš, Rožmberská kapela. ČČM 68, 1894, 8. 209n.;
Z. Vinter, Řemeslniotvo, zvl. 8. 553-558, 706-714; týž,
Pražské DJ1;Jziky. In: V ohradě měst a městských zdech,
Praha 1923, s. 101-115; J. Kouba, Od husitství do Bilé
hory (1420-1~20). In: Hudba v českýoh dějinách, Praba
1983, zvl. s. 97-101, 126-130; J. Pešek, Z pražské hudebni kultury měštanského soukromi před Bilou horou.
HY 20, 1983, Č. 3, zvl. s. 247; J. Pánek, Renesanční
velmož a utvářeni hudebni kultury šlechtiokého dvora.
HY 26, 1989, ě. 1, s. 4-17.

7/

Srv.

kupř.

kapitolu Hudebni tisk in: Hudba v českých
Praha 1983, ' s. 204-206 (autor J. Sehnal).
Kapitola obsahuje i chronologioký , soupis českých tisků
pro obdobi 1620-1740.
'
dějinách,
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81

V kontextu české kancionálové literatury věnuje tomuto dílu pozornost J. Kouba (Nejstarší české písňové
tisky, zvl. s. 28-31, 7Jo.). Autor podrobně analyzuje
. kancionálové . tisky české provenience vydané do r. 1550
(a to i nenotované) a pOdává jejioh bibliografický
soupis. Dále srv. M. Bohatoová, otázky nad publikační
činností pražských Severinů. LF 109, 1986, s. 112
(ě. 53); dále též Knihopis 12856. Edici tohoto pramene vydal Z. Tobolka, Pavel SeverÍD z Kapí Hory
a jeho tisk Písně chval božských z roku 1541. In:
Monumenta bobemiae typograpbica, Tom III. Praha 1927.

91

Srv. Jobst vom Brandt, Der erste tbeil geistlicher
Psalmen und teutscher Kyrcbengeseng ••• . • Cheb, Hanns
BUrger; Michael Mulmarckart 1572, RISM AIII1, B 4257 •
. Dále Jobannes Hagius, Symbola der Erwirdigen, Hooher, 1euchten und theueren Menner, Herren D. M. Lutheri und
Philippi Melanthonis. Cheb. H. BUrger, M. MUlmarckart
1572, RISM A/I/4, H 1725. Dále J. Hagius, Symbo1on •••
· des ehrvirdigen ed1en und obesten Herrn Johann Georg
von G1eissentha1. Cheb, H. BUrger, M. MUlmarckart 1572,
RISM A/I/4, H 1726. K tomu srv. K. Riess, Musikgeschicbte der Stadt Eger. Veroffent1iohungen der musikwissenschaft1ichen Institutes der deutschen Universitat in
Pra.g , Bd. ' 6, Brno 1935, zvl. s. 114-116.

lol

Srv. Lam~ert de Sayve, Sacrae symphoniae, quas vulgo ,
motetas ape11ant •••• In Monasterio Lucensi, Johannes
Fid1er 1612, RISM A/I/7, S 1126.

111

Srv. Knihopis 14101
(O pohnutí pražském, proč a kterak se jest stalO). Dále M. Bohatcová, Otázky nad publikační činností, s. 105; d. Kouba, NejstarJí české
písňové tisky, s. 68; aj.
,
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K tomu srv. F. Dvorskf, Truchlivá píseň o zahynutí
Ludvíka krále českého •••• ČČM, 1864, s. 388-392
(otištěna edice textu bez komentáře); O. Hostinský,
Třicet ~est nápěvů světských písní českého lidu z XVI.
století. Praha 1892, s. 23-24, Č. 21; Č. Zíbrt, Dvě
písně o bitvě u Moháče 1526. CČM , 1905, s. 370-374;
F. Horák, Česká kniha v minulo~ti a její výzdoba.
'
Praha 1948, s. 59; Z. Tobolka, Kniha, její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1950, příl. Č. 72; J. Pohanka,
Dějiny české hudby v příkladech. Praha 1958, Č. 54;
T. Volek - S. Jareš, Dějiny české hudby v obrazech.
Praha 1977, příl. 109-110; p. Voit, Prvotisky a tisk
v Praze do Bílé hory. Typografie 1987, 8-9, s. 289;
J. Kouba, Nejstarší české písňové tisky, s. 68; aj.
Knihopis U56.

2JO

lJ/

Časových či

aktuálních písní komentujících politické
události v 16. století je celá řada a
doposud stojí stranou zájmu muzikologů. Uvedme kupř.
Jan Jičínský~ Píseň o vjezdu Ferdinanda do Prahy
(1558); Písen o slavném příjezdu pana Matyáše II. do
Prahy (1611); Šimon Lomnický, O !eho Milosti císařské
pohřební píseň (1612); Písnička o štastném a slavném
příjezdu pana Fridricha (1619); PíseĎ ••• o zplundrování země české (1620); Píseň o vykonání vejpovědi a
ortele hrozného nad rebely Jeho Hilosti ••• Ferdinandovi
Druhém (1621), ad. Hojné příklady jsou v tzv. Dobřen
ského sbírce jednolistů ve Strahovské knihovně v Praze .
či společenské

14/

Srv. O postu ••• sepsanie dvoje, jedno skrze doktora
Martin~ Luthera, druhé skrze Martina Bucera ••• Léta
MDXXXX • Jan 01ivetský z Olivetu, Olomouci Kniho~is
5118. K tomu srv. J. Kouba, Nejstarší české písnové
tisky, s. 72-7J; aj.

15/

Srv. Libellus elementarius in lingua Latina, Boiemica
et Germanica pro novel1is scholasticis •••• Jan Jičín
ský, Praha 1569; Knihopis 1574. K tomu srv. M. Kabelková, Zpěvníček ve slabikářích Matouše Collina z Chotěřiny a Jiřího Nicolause Brněnského. In! Nové poznatky
o dějinách starší české a slovenské budby. Praha ·1988,

s. S9n.
16/

Srv. Z. Vinter, ~emeslnictvo, s o 278.

17/

Srv. M•. Bobatcová - J. Hejnic, Knibtiskař Jiřík Nigrin
a jednolistové ·Proroctví" Jindřicba Demetriana. Sml
J5, 1981, č. 2, s. 77; dále Z. Winter, ~emeslnictvo,
s. 297. Sňatkem získal Nigrin do užívání zřejmě i Jičínského notové štočky.

18/

Prvým monografickým zpracováním života a díla J. Ni~ri
na je výše uvedená studie M. Bohatcová - J. Hejnic,
Knibtiskař Jiřík Nigrin. Doplňky k této studii a soupis
Nigrinovy noto tiskařské činnosti srv. P. Daněk, Nototiskařská činnost Jiříbo Nigrina. HV 24, 1987, č. 2,
s. 121n.

19/

Srv. Bicinia nova~ 8ubjectis distichis gnomologicis M.
Procopii Lupacii a Hlavaozovai et rytbmis czecbicis,
autbore Andrea Cbrysopono Gev~cense •••• Praha, Jiří
Nigrin 1579. RISM B/I/l, 1579 • K tomu srv. M. Sršňová,
Bioinia nova Ondřeje Cbrysopona Jevíčského. ČNM 1982,
8. 161-169.

20/

Srv. Las Ensaladas de Flecba, maestro de capilla que
fue de las .serenissimas Infantas de Castil1a reoopi1a-

2Jl

das por F. l-!atheo Flecha su sobrino ••• con alqunas sugas y de otros ayjhores •••• J. Nigrin, Praha 1581.
'RIS}! B/I/l, 1581 • Viz obrazová příloha, Č. 1-2.
Srv. G. B. Pine1lo, l-Iuteta quinque vocum •••• Praha,
Jiří Nigrin 1588 (.RISH neuvádí); F. Sa1e, Canzonette,
Vilanel1e et Neapolitane, per cantar et sonar ••• a tre
voci. Praha, Jiří Nigrin 1598. RISM A/I/7, S. 401;
F. Sale, Salutationes ad beatissimam Dei genitricem
ac Virginem Mariam, in Ecclesia Catho1ica per totum
anni circu1um cantari solitae, quatuor, se~ et octo
vooum, noviter compositae ao in 1uoem editae. Praha,
Jiří Nigrin 1598. RISM neuvádí. Posledně jmenovaný
tisk byl podle údajů v literatuře zničen za války
(srV. MGG 8V. 11, s. 1292 a také moji dřívěj!í interpretaci in: Nototiskařská činnost Jiřího Nigrina, s.
124, pozn • . 23). Hlasově nekompletní exemplář tohoto
tisku jsem však na1ez+ v Univ&rzitní knihovně v Krakově pod sign. S 97.
22/

Srv. Georg Mo1itor, Votum nuptiis ••• loannis Venoes1ai
Pope1ii ••• et •• ,Ioannae ••• harmonicis numeris ornatum.
Praha, Mi~hae1 Peterle 1586. RISM A/I/l, M 2957.

2J/

Srv. Mathias Sayve, Liber primus moteotorum quinque
vocum. Praha. Johannes Othmar 1595. RISM A/I/7, S 1127.

24/

Srv. Charles Luython, Liber I. Missarum •••• Praha,
Nioo1aus Straus 1609 (2. vyd. 1611). RISM A/I/5,
L 3119. Viz obrazová příloha Č. 3.

25/

Srv. Phi1ipp de Monte, Liber I. Missarum. Antverpy,
Christian Plantin 1587. RISM A/I/6, M J320. V Čeohách
je jediný e~emp1ář tohoto tisku uložen v Knihovně metropolitní kapituly v Praze pod sign. Db d.1. Tento
exemplář pochází z knihovny kapi tul.ního pl.'loboJta Jiřího
Barto1da z Braitenberku.

26/

Srv. Muzeum h1.m. Prahy, VII/C-D/3; Praha, NI{ ČR
59 A 104.7 6, 29 A 10477; ' Praha, NM 54 A 4; Praha,
Knihovna metropOlitní kapituly, DB d.2; ~stí nad Labem,
Muzeum, St 1398; Příbram, Okresní muzeum, MP 2l9/L;
Brno, Státní vědecká . knihovna, bez sign.; Olomouc,
státní vědecká knihovna, III 2648.

27/

Srv. Nioo1aus Zangius, Magnificat anima mea dominum,
seoundi torii a sex vooibus •••• Praha, Nio91aus Straua
1609. RISM A/I/9, Z 38. Viz obrazová příloha, Č. 4.

28/

Srv. Kryštof Harant z Po1žio a Bezdružic, Putování
aneb cesta z Království <Seského do města Benátek ••• . '
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Praha, Dědicové Daniela Adama z Ve1es1av,ina 1608, s.
400n. Knihopis 2903. RISH A/I/.
29/

Srv. Veteres ac piae cantiones praecipuorum anni festorum ••• omnia quatuor vocibus composita. Norlmberg,
J. Montanus, U. Neuber 1561. RISH 'B/I/1, 1561 •
K tomu srv. W. Liphardt, Das katho1ische Kirchen1ied
in den bohmischen Landern wahrend des 16. Jahrhunderts.
In: De musica disputationes pragenses II., Praha 1974,
zvl. s. 26-28 a pozn. 27.

30/

Srv. Suavissimae et iucundissimae harmo~iae ••• Norimberg, K. Ger1ach 1567. RISM B/I/l, 1567 ; Liber secundus. Suavissimarum et iucundissimarum harmo~iarum ••••
Norimberg, U. Neuber 1568. RISM B/I/ 1, 1568 ; Cantiones triginta se1,ctissimae •••• Norimberg, U. Neuber.
RISM B/I/l, 1568 ; Schaner ausser1essener deutscher
Psa1~1"
• Norimberg, U. Neuber 1568. RISM B/I/1,
1568 ; Beati omnes . Psa1mus CXXVIII . Davidls ••• •
Norimberg, U. Neuber 1569 ~ RISlof B/I/1, 1569 •

31/

Srv . Va1eri us Otto , Newe Paduanen , Gal1iarde n , Intraden und Curenten •• • • Lips k o, Abraham Lamberg 1 611.
RISM .4./1/6, O 285 .

32/

Srv. Martinus Krumbho1z, Zu Go tte s Lob un zu ehren der
EhrwUrdigen Ed1en •• •• Lips k o , Abraha m Lamberg 1611.
RISM A/I/5, K 2830 .

33/

Srv . Greg ori o Turini, II primo libro de canz onette ~
quatro voc i. Norimbe rg, ' Paul Kaufmann 1597. RISM A/I/8,
T 1399. Dále Cami110 'Zanotti, Madriga!ia tam ita1ica,
quan latina, n ova prorsus, quinque, sex at duodecim
vocibus di s criminata. Nori mberg, K. Gerlach 1590. RISM
A/I/9, Z 78 . K tomu srv. R. Linde 1!, Cami110 Zanotti's
Madriga1 ia t a m Itali ca quam Latina (1590 ) as Rudo1fine
S t a t e Ar t . In: Prag um 1600, Be itrage zur Kuns t und
Kul t u r am Hofe Rudo1fs I I. Freren 1 988 , s. 193n .

34/

Srv . Georgius Cropatius, Mi ssarum Tomus primus, quinque
vocum, iuxta Decachordis modos, Dorii sciicet , Hypodorii,
et Lidii accurata compositus, recensque in 1ucem editus.
Venetis 1578. Citováno podle G. J. D1abacz, A1gemeines
historisches KUnst1er-Lexikon fur Bohmen und ZUlD Thef1
auch fur MBhren und Sch1esien. Praha 1815, s. 139-140.
K tomu dále srv. O. Misohiati, Indici, Cata10ghi e auvisi degli editori e 1ibrai musicali ita1iani dal 1591
a1 1798, s. 84, Č. 38.

35/

K tomu srv. T. Straková, Vokálně po1yfonní skladby na
Moravě v 16. a na začátku 17. století. Hudební insti-
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tuce na Moravě a jejich repertoár. Časopi.s Horavského
muzea 68, 1983, s. 149n. K práci je při10žen soupis
dochovaných tisků na loloravě. Dá1e srv. p. Daněk,
Tisky vokálně-polyfonnich skladeb v Čechách. Nepublikovaný strojopis.
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LAS EN SALADAS DE

FLECHA, MAESTRO DE CAPILLA Q.VE .FVE bE
lasSerenilšimas lnfantas de CaHilb, Recopibdas por F. Matheo Flechafu fobrino,
Abad de Tyhan,y Capdbn de las Magdbdes Ca:fareas, con algunas fuyas y de otr05 auth~
rel, oor cl mefmo corregidas y(chas dbmpar. Dedicadas al lIIufrriffimo Senór BQn
•
luan de Borj. de! conCejo de Ia Magdbd Catholica y fu Embaudor
a cerca dd. Ca:Carea &c.

BA
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lMPR.:ESSAS EN LA CIVDAD DE PRAGA
cn caCa de lorge Ncgrino anó . ~ ~. 10

1/

Titulní list sbírky M Flecha
Praha, Jiří Nigrin 1581.
' Las Ensaladas ••••
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'2/ Ukázka nototiáku ze sbírky M. F1echa, Las
Ensa1adas •••• Praha, Jiří Nigrin 1581.
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3/ Titulní list tisku C. Luython, Liber I. Missarum ••••
Praha, Nico1aus Straus 1609.
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CH~I STI

,"

Titu~ní ~ist tisku N. Zangius, Magniricat anima mea
Dominum •••• Praha, Nioo~aus Straus ~609.

Petr

Dan

ě

k

Die Drucke der Voka1po1yphonie Prager Provenienz bis zum
Jahre 1620
Zusammenfassung
In Bohmen ist der Notendruck na ch und nach heimisch_
geworden, au! eine_reeht eigen!illige Weise zumal. Die tur
den Gegraueh des Konigreichs Bohmen bestimmten liturgischen
Notenbucher wurden zumindest bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts im Ausland gedruekt. Áhnlich rand die mehrstimmige
geistliche und weltliehe_Musik erst in den 70er Jahren des
16. Jahrhunderts !hren bohmischen Drucker. Instrumentalmusik wurge bis in die 30er Jahre des 17. Jahrhunderts in ynseren Landern nicht gedrUekt. Zu einer ungewohnlighen Blute
- sowohl an der Quantitat, als auch an der Qu~itat der ProduktioB gemessen - gelang
allerding~ schon wahrend der ersten Hal!te des 16. Jahrhunderts in Bohmen der Dr~ck der Kantionalliteratur. Dieser Zuatand wurde ohne Zwei!e1 durch den
Charakter des einhe1mischen Marktes und die Gestalt der gesamten bohmisehen Musikkultur verursaeht.
Bia au! einige wenige Ausnahmen (Eger 1572-.573, Klosterneuburg 1612) wurde die Vokalpolyphonie in Bohmen nur
in Prag gedruckt. Der erste Mehratimmigkeitsdruck erschien
in prag bereita 1m Jahre 152~ in der Druckerei des Mikuláš
Konáč von Hodištkov. Eine grossere Anzahl mehrstimmiger Kompositionen vom Typ der Humanistenode bringt erst 1m Jahre
1569 Jiří Nicolaus in einem Ges~buch !Ur den Gebreuch seiner Privatsehule. Zu einer tatsachlichen Ent!altung des Druekes po1yphoner Musik kam es in Prag erst an der Wende der
70er und_80er Jahre des 16. Jahrhunderts 1m Zus~enhang
mit der Tatigkeit des Druekers Georg Nigrin. Mit kurzeren
Pausen gab N~grin po1yphone ~eke, neben zahlreichen anderen Druekvero!!ent1ichungen t wahrend seiner gesamten Wirkungszeit heraus (1571-1606).
Nigrin wurde in Prag au! dem
Gebiet des Notendrucks d.!. zum kaiser1lehen Drueker. Die
Kollegen una A1tersgenossen von Nigrin (M. Peter1e. J. Melantrich, J. Othroar, P. Sessius u.a.) druckten auch Noten.
Zu dem typographisch anspruchsvollen Satz polyphoner Vokalwerke haben sle sieh jedoch nur ausnahroswelse entsehlossen.
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Jaroslav

PAn e ·k

K ROZŠiŘOVÁNÍ PRAŽSKÝCH TISK6V pAEDBfLoHORSKÉ DOB!
(Zprostředkovat.~sk6 610ba
a církevnícb vrchností)

.v~tskýcb

C.sty knib od vydavate~~ ke ~ten'fdm ~i od výrobo~
ke .potřebite~~ v prvníob sta~et{cb existence knihtisku
ro.bodnl nepatří k neJ_n'ze ucbopit.~t- t"'t~. A pfeoe
Je .řeJ.', ie bez uspokoJiv' odpovldi na otA.ku distribu6n{bo syst'-u se kn1turn{ d~J~ ran~o novovlku neobejdou.
T'to skutečnosti JSou si dobfe v~domi bistorikov' kni!Ď{
kul.tury, ktef{ h~edaJ{ _tody, Jel by Jim 1UIoilni~y 'VYstihnout praxi kniln{ distribuce, á to . sv~'lti v pfedbl1oborsk' dob~. Tradičn{ _dievi.tioký postup - rekoaatrukoe
osud~ Jednot1ivýcb svaz" pod1e JeJiob vlastnických pfípis~ a va.eb - pfine.1 fadu saJímavýcb výs1edJa\, a1e ne.ob1 pokrOČit sa ri.ec dosti nahodi1e sk1'dan' .!)zaiky. Jako
á~e~iJi{ .e proJevi1y ~iin' přístupy k dan'-u t'-a~.
Sou.tavný pr6z~ iDvent'ř~ .Ii~.kých knihoven,11 popf.
kata1os~ i1echtických bib1iot~,21 da1eko pla~ti~tiJi sa.
cbyti1 pros tfed{, v n~.1 knihy naob'ze~y: upla tnin{, a 1U'č11 b1avní .oc1'~{ okruhy JeJicb ·spotfebite~~·. Zatf.co
tato . . .oda doved1a badat.~e přímo ke kon.=t- výs1edkm.
ma1oobcbodn{ di.tribuc., ·ve1koobcbo4p{ · pohyb knih .ača1y
oc:Ikrýva t son4y do in..... nt'ř~ kn:Lm{oh Skl.ad6,1 a do .ezna,.
Itl
f t C8zi.uřn. pov01enýohknih.
..
'-.
"U.di na ..zin6rodní kOl1~ty Jaů.bař6 a ~ihkuto6,

bib1io~i1~ a ostatních .6J••o6 o knihy,'l :L. s . .~~ý vnitř
ní obchode4ebri_J{c{ •• na ú ••{ aesk~o .t6tu·. .by1
značni .Dohotv6rný. lleoaezo_1 se na vztahy . . .:1 autore., .
'VYda- t.1e. ěi ti.kař•• , ~:l.hař•• ě:L kDibknpo•• a ěten6ře. nebo _Jii:e1e. knihovny, popř . . .oedie. kryJ{o~ 66si:

240

Výrobníob

nák1adů

výběr přípustnýoh

a oenzorem regu1ujíoím

knižníob titu1ů. Nov~ ' bádání jil upozorni10 tak' na odběr
knib instituoemi, zejména úřady a iko1ami, ov!em s tím,
le tyto instituoe a osoby v niob

.

knib, tedy

koneěným ěiánkem

Av!ak instituoe mob1y v
p1nit i

jinou,

v

půsObíoí

.

by1y u!ivate1i

distribuěním řetězoi.

pfedbě1oborsk'm

zprostředkovate1skou

6/

knižním obcbodu

á1obu. Moh1y toti!

vstupovat mezi nak1adateie, od něbo! nakupova1y ve ve1k~m,
a u!ivate1e, jemu! poskytova1y kniby jednot1ivě , ji! bez
rinančníbo zisku, zato vJak v sou1adu s v1astní ku1turní
p01itikou.
~kovouto instituoí (míněno v Jirlím smys1u .~ova) se

v předbě10horek' době staLa reudá1ní vrohnost, at ji! svět
ski neb·o oí~kevní. Ostatně ani pfi obeon' 6.vaze nem~e tato její d10ha nijak pfekvapit, nebot pozemková vrohnost v
průběhu 16. st01. ce1kově posí1i1a sv, postavení a sta1a .
se neodmys1ite1ným prostředníkem .ezi panovníkem, státem
a zemí lUl Jecb;i.' straně a poddanskou větlinou obyvate1stva.
na straně druh'. P1ni1a tuto rUDkci v ob1asti p01itiok'
reprezentace, administrativy, vOjenství, ekonomiky (zdaně
ní), konresijní reg1ementac~ a tak' ·ku1tury.7/ Proniknout
ke konkr'tní podobě zprostfedkovate1sk' 6.1ohy světských · a
oírkevních vrohností pfi distr~buci knib zna.en' ov!em
_pracovat prameny, jim! dosud bedate1' o dějinácb ku1tury
nevěnova1i větlí pozornost.
Nejde v1astně o soustavnou dokumentaci, nýbr! o zmínky roztrouJen' v rozsáb1jch souborech 6.ětů a korespondence.
V t'to .tati nemohu podat jejioh vyčerpávajío! souhrn tím spíJ., Ie j ••• sám .zo.rpoi těohto pramenů pro o.10u .
pfedbě1ohorskou

dobu dosud

nedokonči1.

Pokusím s. vlak na-

značit a1espoĎ některá rakta a souvis1osti zvo1en'bo t'-a-

tu.

Zaměfim

s. pfi tom na sprostfedkovate1skou 6.1ohu nej-

bohatJibo oírkevnibo pre1áta v
ho biskupa, a n.jpfednějlibo s

ě •• kjoh
českýoh

zemíoh, o1omouck'pánů, rolmbersk'ho

24~

v~adafe.

V prv&m případě se opírám o mimořádně bohatou korespondenci moravsk& oírkevní vrChnOsti,8/ ve druh&m pak o
účetní dokUmentaoi světsk& vrchnosti nad jihočeskými poddanými měštany a vesničany.9/

Výjimečn~

postavení ro~bersk' knihovny mezi šlechtiokými bibliot'kami předbělohorských Čech vedlo k jednostrann&mu soustředění badatelsk&ho zájmu na nákup knih právě
pro soukrom& potřeby Jihočeských vladařů. Zvláště na pře
lomu 16. a 17. stol. to byly bezpochyby impozantní přírůs tky, z~skávan' dOJDa i v záhraničí a vy jadřovan& oellově
v tisícíoh titu1ů; přitom 110 v5ak o knihy nakupovan~ pouze v jednom nebo několika málo e~emplář!oh. Nap.osto odlišn' oíle sledova1y nákUpy knih pro potřeby rožmberského
dominia. V těohtó případeoh, jak dok1ádají např. účty komorního pisaře Martina Grejnara z rinančního pOloletí
1396/1397, dooházel0 k hromadn'-u odběru knih dvojího druhu. 10/ Předevlím to by1y pomůcky pro Ikoly • jejich ~áky;
výs10vně se uváději wpacholata W (pážata a m1adi slu~ebni
oi), která doobázela z č.skokrum1ovskébo zámku do Ikoly na
Nov'- Městě v Č.sk~ Krumlově. Zatímoo tento adresný nákup
učebnio (wknih k učeni w ) nebyl rozsahem při1iJ veUj,ll/
vzápěti uskutečněná koupě se týkala mnohem 5irlíqo okruhu
~áků. Tentokrát 110 o 200 e~emplářů latinských gramatik
v ceně 23 kop sr. mil., kter' pak byly jistě rOZdělovány
i do Ikol mimo hlavni rezidenoi Petra Voka z ROĎberka.
Dodavatelem učebnio se sta1 mistr Daniel, tedy Dapie1 Adam
z Veleslavína, který i u svjoh nák1adnýob tisků spol'ha1
na meoenálskou přizeň posledního Rožmberka a krátoe před
realizaoi uveden'ho prodeje dostal od Petra Voka dare.
100 kop gr. mil. za dedikaoi česk'ho vydáni Mattioliho

Herbáře. 12 /
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Vo1oslavÍD so stara1 tak' o zásobování rolmborsk'ho
v1adařo

kniha.i z druh' tematiok' skupiny. Mezi tisky pro
se řadila novl vydaná Práva a zří
zení .emslá .Království aesk'ho (Praha 1'94)1'/ a Práva
.istská Krá10vství aosk'ho Pavla Kristián. z KoldÍDa, v
tosto případi v edioi ponikud starlí. Pokud 110 o pr'VJ1í
vydání Práv mistskýoh (Praha 1'79),14/ e~padoval Vel.s1a~ÍD knihy z vlastníoh .ásob; pokud viak Petr Vok projevi1
zájem o upraven' vydání Jifíka Čern~o-NigriDa ( Praha
1'82),1'/ sohl Ve1ee1avÍD vyetupovat v Úloze zproetředko
vatel. výrobkd da1Jí pra~k' tiskalsk' firmy. Poěet .akoupanýoh eJlesplářd Zfízení .emekýoh a Práv .iatekýoh neznáse, avlak úhrnná oena (6 kop
gr. síl.) naznaěuj., le
urěujío!. sotive. nákupu neby1a biblioii1eká TÁJeň Petra
Voka, nýbrl 6fední potřeba, nejepiJe útl.dní ěeeko~
lovek' kanoe1áfe a enad i bejt.and na jednot1ivýob rolmberskýob panetvíob. Zcela jednoznaěn' urě.ní .11& krátoe
p f.dt!. uekuteěnlná koupi a r tiku1d ěesk'bo zemsk'bo snlmu
v pater10vsk' ofioÍDI na Stará Mleti pralsk_ ; pfi t cHo
p fíleUtosU vyphU1 rebberský 6fedník , kopy '" gr. míl •
• - za l ' e~e.p1áfd enbo'VJ1íob · / uanesení/ pro oVedniky na
v Jeokna panstvi J .bo Milosti páni - a pro da11í administraU'VJ1í ~e1y odebra1 j.JU jin' tfi kusy tiiUnýob arUku1 d, vidy po 15 sr • • íl. 1 6 /
a~inistrati'VJ1l1 potřebu

,O

Dílaí eonda do ~etní do~ntaoe naznaauje , Ae odbir
pratekýOb tielda. pro patfeby robbersk~o dominia byl dosti
velký. l1vlii!.e-li výli seudobýob nákladd, odbadovanýob fá-.
dovl od niko1i1l:a eet do dvou tieío výtiskd, pak jednorizový nákup 200 .aJ.u'VJ1iokýob pfíruěek ěi 15-20 prá'VJ1íob tislda.
m1&S8nal odbyt PezoruhOdD' ě'"U oe1~0 nákladu. 17/ Jeetlito T ~fedbi1ob~rak' dobl ži10 nA r~~bQ rek_ d"iniu
zbruba 70 000· podcfanýoil, tj
111 6-7 oJ. piJ)"Va t . b tva Čeob,
odpovídala tomuto podí1u t'~ pf~iřená 6ěast na spotf~bl
produktd pralsk'bo knihti sku. 18/ Ai bude prostudován oe1ý
D

s oubor rožaberskýob ~~tů, ' bude mo~o přesniji stanovit obs abovou sk1adbu odeb{ran.s · lltera tury. AvJak již nYIl{ je
zř ejmé,

že ro~berit{ v1adaři a obeoniji vzato 3'mo~ijJí
svi tské vrchnosti nava30va1i kontakty s pražskými ofio{nami a odebíra1i od nioh ěást nák1adu niko1i jako soukromí z ájemoi, nýbrž jako instituoioná1ní zprostředkovate1é.
Zakoupené a dá1e již bezp1atni J{řené knihy snamena1ypro
n i ne3bytný nástroj k u.mirňování obeone vzdi1anosti i k
J{ ření aktuá1níoh po1itiokýoh a právníob zna10stí mezi
patrimoniá1ním 6fedniotvem. V dobi vJeobeoné byrokratizace
správy se stáva1y pro.tředkem k raoioná1nímu ří3ení dominia.
'Oproti praktioiatnímu přístupu svitske vrohnosti před
stavu je oírkevní vrohnost, reprezentovaná 010mouokýai bis kupy, anohelll výrazniji ide010gizovaný přístup k Jířeni
knih . Souvi.e10 to s ~ohou biskupů při potírání nekato- .
1ioké 1iteratury jak v obecné rovinl, zápas.m a b1udařský
mi knihami,19/ tak i v konkrétní působnosti oen3orů na ~
z emi 01omouoké dieoéze. 20 / Po oe1ou druhou po1ovinu 16.
to1. si by1i nejvylli moravlti pre1áti vidomi, ž. - na ten
aas vJeoken svi t jest p1n knih b1UdnÝOh-,21/ a nezdráhs1i
.e př ip_inst t iskařm osud popraven.sbo J ana 01iveťské22/
.
Lh o;
a1e teprve po tridentsk. . konoi1u zaěa 1i s oustavniji vystupo'Yat proti nekato1iokému tisku. Časté st:l"idání
bialaapd a rozvrat kapi tu.1y v dobi tra,viěské aféry Jana
Pbi1opoua Dambrovského oddá1i1y konso1idaoi biskupské po1 itiky ve vztahu k 1iteratuře. Proto se po přeohodnýob nábiz{oh sa Vi1éaa Prusinovského (1363-1372) moh1a rozvinout
a~ v dobi episkopátu Stanis1ava Pav1ovskébo ( 1379-1398).
V nia nastoupi1a de ěe~. moravské oí~kve mimcřádni sohopná
osobnost. humanistiokým vzdi1án!m, a1e zároveň s vybraninou rekato1izaění konoepoi •.2 :J/
Stanis1av Pav10vský poohopi1, ž e v evange1iok' J1eobt i, kt~rá v pos1edni. ětvrtini 16. sto1. ov1áda1a Moravu,
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nemůže

nicb
~ické

najit

ci~~,

dostatečnou

a proto se

panstvo a na

oporu pro

dosa~eni protirerormač

ci~evldomě orientova~

na

české

kato-

pra~ský dvůr Rudo~ra

II. Jako prvni z
o~omouckýcb biskup~ naváza~ pevné spojeni jak s cisařským
dvorem, tak i s českou zemskou vl&dou a na ,' ose Olomouc
(Kroměřiž) - Praha vytvořil jednu z pružin rekatolizačn~
politiky.24/ To byl hlavni předpok1ad siliciho biskupova

svazku s pražským kulturním prostředím, Druhým motivem se
stal Pavlovskébo smysl pro ~ohu literatury v protirerormačnim zápase. Biskup si uvědomil, ie nestači jen potlačo
vat evangelické pisemnictvi, ale že je nutno postavit proti němu výrazný literám i protějšek, který by podpořil
dlouhodobé reka tolizačni z&lII'iry. Proto na jedné straně
dával pokyny k páleni sektářskýob knib 257 a sváděl óporný
boj s moravským zemským hejtmanem Hynkem Bruntálským
z Vrbna o luteránskou Postillu eyangelitskou Martina Phi1adelpha Z&mr~kého (1592),26/ a na druhé straně věnoval
neobyčejné

68ili rozšiřeni protirerormačniho pisemnictvi.
Diky této orientaci se stal jedním z mecenáš~ katOlicky
pravověrné literatury a odběratelem velkého počtu knih z
praiských, olo_ouckýoh a litomyšlskýoh oricín.
Zpočátku, v leteoh 1582'-1584, d&val Stanislav Pavlovský přednost litomyšlSké tiskárně Ondřeje Graudence, v nii

rozvinul prottrerormačni liter&rni činnost jeho chráněneo
jezuita dr. Váolav Šturm. Z tamnich tisk~ projevil zvlá!tni
zájem o Šturmovu polemiku proti Jednotě bratrské,2 7 o če.
28
ký překlad Augustinova . Psani donatistům / a relace o ši29
řeni katollck' viry ve východni Asii. / Nejpozději v polovině

osmdes&tých let 16 • • tol • •• vlak soustředil k produkoi prabkýoh ,tiskáren, kam •• j.dnoznačně plesUlllUlo tě
~iitě vydavatelské činnosti pražsk' kolej. Tovaryistva Je-

~!šova. Zvláště Jili Dačioký, Jili Černý-Nigrin, Burian
Valda' a Jan Jičínský vydávali Šturmovy pOl.mické práce a
dalši spisy proti evangelikům.'o/
počtu odebraných e~em-

°
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p1átů

podávají prameny pouze ojedině1á svědeotví; účty se
že1 nezachova1y a korespondenoe se o nákupech knih zmiňuje

zřídkakdy.

Přesto v ní z~ta1y určité stopy, pokud by1y
objednávky knih zaznamenány současně a pokyny pro biskupovy pos1y, kteří odjíždě1i do Prahy za sp1něním úředních,

dip10matických či obohodních Úk01ů. Např. II února 1585 je
znám příkaz Stanis1ava Pav10vsk6ho o rormě a obaahu jedné
větií pražské zakázky. Biskup tehdy uloži1 avému bratrovi
HanuJi Pav10vskému, bejtmanu mírovakého panatví, aby vypravi1 do Prahy vhodnou osobu, nej1épe ddohodního píaate
Gregora, a da1 mu na oeatu něco přes 100 z1. Vya1aná osoba
mě1a navitívit rektora pražské jezuitak' k01eje A1e~andra
Voita a nakoupit u něho po 50 výtisoíoh Caniaiova Ma1ého
katechismu (Praha 1'84),31 / českýoh 1iturgiokých příruček
o přijímání Večeře Páně a Šturmova Krátk6ho ozvání proti
Jednotě bratrské (Praha 1'84),3 2 / dá1e 10-15 exemp1ářů
traktátu TomáJe Kempenakého O nás1edování Pána Krista (Praha 1578)33/ • jiné knihy včetně 30 mod1itebníoh knížek vytiJtěných pro praiské aroibiskuPství. 34/
Dok1ad o jednorázové objedn~voe yíoe než dvou atovek
pub1ikaoí pro o1omouokého biakupa .6stáyá dosud oa.mě1ý,
i když 1ze sotva poohybovat o tom, Ae by1 jen jednou II řady
podobný oh transakoí. Každopádně avědčí o tom, že odbyt pražskýoh tiskd na Moravu doa.hova1 za epiakopátu Stanis1ava
Pav1ovakého pozoruhodné 6rovně a že při ně. docháze10 k aoučinnosti mezi tiskaři a pražskou jezuitskou ko1ejí. Zárov.ň
nasnaěuje, . . a. akrývá za knihíai dary, jiBIiž St&nis1aY
~v10vaký podi1ova1 české a moravské i1eobtioe vieoh vyznán~. Ve avtok 1isteoh je aioe adresát4a Tfe1e doporučova1 Je
bed1iy'-u pročtení, a1e zpraYid1a ae konkrétněji nezmiĎova1
o názvu ěi obsahu jednot1iyýob knib. Mezi ebdarovanými osobami se vyskytují biskupOYi kato1ičtí přáte1' a spojenoi,
nejvyiií purkrabí Vi1ém II Roimberka,3'/ nejvyllí kano1éř
vratis1av II Pernitejna 36/ a 'jeden II nečetnýob kato1iokýoh

pánd na

Morav~

Zachari'J z Hradce,J7/

a~o

i

v~ivní

novo-

utrakvist' z <Sesk' ze_k' v1'd,. Burian Tr~ka II Lípy, Micha1 Španovský II Lisova a Jan Vchynský ze Vchynic,J8/ moravský stoupenec Jodnoty bratrské a pozd~jJí ze_ký hojtman Fridrich ze žorotína,J9/ ba i moravskos~ozský 1uterán

Hynek Brunt'~ský z Vrbna. /
V tlchto vztazích vyatupova~

40

Stanis~av Pav~ov.kf

jako

prostřodník

.ozi pra~skými (a1e i o~omouckÝmi a ~it..,.i~
skými) knihÚskaři na jOdn' a lirokým okruhem 11echtiod na
stranl. Jeho přičininím se dost'va~,. knih,. hro_dni
z Čeoh na Moravu a odtud se jednot1ivi, jako pří~oha 1istd,
líři1,. d'1 po Moravl, a1e i do 51_zska a často tak' nazpit
do Č_ch.
Rozhodni vlak nel10 jen o takto př'te1sky oriontovanou distribuci knih. Vo1k6 č'st pUb~ikací by1a ur~ena knlIt. o1omoucké dioo'zo, kteří pod1'ha1i biskupovi Jako sv,
duohovní TrohDosti. P1ati10 to přodevJím o knihách 6.00
1iturgiok~0 obsahu. o vyh1álkácb ua.lrĎuJících církevní
obřady. Me.i ni patři10 ve s1edované. r. 1585 ozn'-oní o
papolské. jubi1.ou; toxt vyh1Uky obdrle1 5tanis1av Pav1ovský ed nUDoia z Prahy, 4a1 Jej přotisknout a v plís~uln_
počtu exemp1'řd rozes1at dlkan~, kteří by1i poÝiDDi tiskovinu d'1e rozlířit . . zi kato1ioké rar'ře. 41 / Podobnou cestou, tentokrát vlak od prabk~o knihtiskařsk~o 1isu a nikdy ok1ikou přes k1e"Dt~kou ko1ej, do biskupova s{41a
a d'1e přes dlkaDy k r.rář~ a kono~ni prostřednictvím kásání k r.rník'" putova10 i "kat01i~a~ní posebtv! .od1.itobDích a 4a1J!oh n'boJenskýoh milek;
Vrchnostenská prav_oo e1_ouokQso biskupe. se soublllli

druh'

up1atĎova1a

tak'

po svitsk' 1inii. ~1ogicky jako jiné po-

zemkOvé TrohDosti D&kupova1 StaDis1av Pav10vský ve viti!.
po~tu .ora_ké sniaovn! .rt1ku1e a podi1ova1 Jimi hejt.aDy
.
42/
svýoh panatví.
V tomto pfípadl 110 s.moslojai o e1omouoké tisky, stojnl j.ko při ·pab11kaoi patontd o savoden! gro-
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8oriánskábo ka1endáře a da1iícb opatřeních, týkajícícb se
obyvate1stva Moravy.4 3 /

Sondy do ro~berskýcb účtd a o1omouck' biskupská kore.pondence Jsou jednostranná v tom smys1u, le zaobycují
pouze Ipičky česká a moravská aristokraoie, a to s před
nostním zřate1em ke konci 16. sto1. Da1ií výzkum v naznačen'. s.lru by jil .~1 být ko.p1e~n~jJí. Př~dbě!ně viak
1ze vys10vit určit' záv~ry. Pro ŘUd01rinskou dobu je zlete1ně prokázáno cí1evědomé roziiřování pralskýcb tisk6 po
Čeobáob, Moravě a česk' části S1ezska zprostřadkovate1ským
zpdsobem, vyjadfujíoím určitou ku1turně a konresijně po1itickou tendenoi. Podstatou táto distribuční ~o~ by1 nákup
v~tJÍbo počtu (něko1ika desítek) .~emp1ářd knib v pralskýcb
otioín.cb pledstavite1i světské či církevní mooi a pos1éze
bezp1atná lílení jednot1ivýcb výtiskd v ládouoíob směrecb .
Sv~tské vrobnosti 110 pfedevlím o zásobení v1astníbo
dominia, ·a to Iko1 učebními pomdckami a správníob úladd .
( zejm4na bejtmsnd na panstvíob) právními příručkami a nejsktuá1nějJÍJll i zákonnými normami - sn~movními usneseními.
Ducbovní vrohnost .1edova1a na avýcb poze.oíob podobná oí1e , nad ně vlak stavě1a (a1espoň činnost Stanis1ava Pav1ovskébo tomu nasvědčuje) Jíření 1iturgické a jiné nábolenské
1iteratury jak podří.eným instancÍJII oírkevní správy, tak i
skutečným nebo potenciá1ním spojen od. z řad J1ecbty. Tato
zprostředkovate1sk' ~orma distribuce nepoatibova1a . ~eJke
rou knibtiakařskou produkoi, nýbr! Jen Iko1ní příručky a
1iteraturu pr''YDÍbo, adllliniatrati'YDÍbo a náboienskébo obaabu. V uvedenýob obore ob vlak •• sabova1a podstatnou část nák1adu a v.1mi výrazně dop1Ďova1a lídkou knibkupeokou sít.
V poa1edníob deseti1etíob předbě1oborské doby zprostledkovate1ská činnost vrohností ~dtrbova1a význam pra!akébo
kndbtisku pro 0010u jazykov~ českou ob1ast Koruny a zával-
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Dým
na

způsobem

Jíření

se podílela na

vJeobecná

oběhu

aktuálních informací i

vzdělanosti.

Poznámky

1/

J. PeJek, Knihy a knihovny v klartech a inventářícb

2/

K nejbohatií Jlecbtiok' bibliotéce srv. M. Jedliěková,
Rožmberská knibo'V1l8 a katalog. Václava Blezana. Knihovna 4, 1962, s. 187-214 •.

3/

pozůstalost z roku 1586. DP 1,
1980, e. 77-101; týz, Tiskárna a eklad knih Mis tra
Daniela Adama z Veleslavína. Zprávy AUK 4, 1982, a.
64-79; P. Voit, Knižní pozdeta10st olomouok'ho tiakaře
Jana Olivetského z Olivetu jako litertrně hiatorický
a bibliosratioký pra.en. SHN, O 29, 1984, s. 197-214;
M. Bobatoová - ~. Hejnio, O vydavatelSké ěinnoeti veleslavínské tiskárny (1~78-l620). YBB 9, 1985, a. 291-,88.

4/

P. ' Voit, Moravské prameny z let 1567-1568 k dějiná.
bibliosratie, cenzur.y, knibtieku a literární hiatorie.
Praha 1987; J. Pánek, Oenzura v předbě1o~oraké době,
SOetH XVIII/36, 1988, a. 97-102.

~/

Srv. B. liuaka, Knihařské úC5ty pana Petra Voka z Roibaberka. SNM, O 9, 1964, s. 33-80; týž, ' Meyinarova knih.laká dílna. In: Knihtisk. kniha v ěeskýoh ze.íoh
od huaitství do Bílé hory. Praha 1970, s. 107-132.

poz~talostí

Nového Města pražskébo v leteoh 1~76-1620. FBB 2, 1980, s. 247-282; týž, Praž_ká knihy
kJaftd a inventářd. Příspěvek k jejicb struktuře a
vývoji v době předběloborské. PSH l~, 1982, s. 63-92;
týž, Měitanská kultura a vzdělanost v rudolfinské
Praze. FHB 5, 1983, s. ' 173-193; týž, Měitanská vzdě
lanost a kultura v předbělohorskýob Čecbáob (1547-1620). Praba 1987 (strojopis kandidátské disertaění
práoe). Z mimopražskýob oenter uvádím alespoĎ Olomouo,
jíž věnoval pozornost P. Voit, Kniha a knihtisk u 010mouokýoh .ěJiand před Bílou borou. Tiskaři, knihaři a
knibknpci. VVN 32, 1980, s. 312-320; tjž, MěJtansk'
knihovny v Oiomouci před Bílou horou. VVM '3, 1981,
s. 197-207. Souhrnně i s dalJími bibliogratiokýwi ádaji A. Kostlán, Had novou 1iteraturou k dějinám ěesk'
publioistiky od 16. do první poloviny 19. etoletí.
F.HB 7, 1984, s. 4l6n.

J. Peiek, Melantriiská
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~skárDa

61

J. Pešek,

a sk1ad knih, 8. 69.

71

Bl!že J. Pánek, Politioký syst'm pfedb~lohorak'ho
sk'ho státu. FHB 11, 1987, 5. 41-101.

81

Korespondenoe olomouokýoh bisku~ je zaohycena v tzv.
kopiářích (přesn~ji registreoh), jejiohž originá1y
jsou u10ženy v SOA Opava, pobočka 01omouo, Aroibiskupstv! 01omouc; část z nioh je v přepiseoh, připra
venýoh k edioi, ve SOA v BrD~, G 83 (Matice moravská).

91

SOA Třeboň, CRR, spisy, sign. 23.

lol

SOA Třeboň, CRR, 23a, raso. V.

111

Za učebnioe pro zámeoká pacholata by10 zap1aoeno 51
gr. 3 d. m!J.; v t'mž účtu
uvádí jiné vydán! za
-knihy pro · paoho1.- iko1ou pOv,inn' ve výJi 2 kop 11
gr. míJ.

121

Dok1ad o daru 100 kop cr ••!J. tamt'~; srv. Knihopis,
Č. 5417; M. Bohatoová - J. Hejnio, O vydavatelsk' čin
nosti ve1.s1av1nsk' tiskárny. s. 337, ě. 109.

131

Knihopis, Č. 14318;
davateLsk' činnosti
č. 101.

141

Knihopis,

151

Knihopi.,

161

V úvahu přicházejí nejnov~jJ! z tiaků sněmovníoh usne.en! z 1et 1596-1397i Knihopis, ě. 340-343. V účetn!oh
dok1adeoh (SOA Tfebon, CRR, 2Ja, rasc. V) •• piJe •
"P.tr1íkovi v Starém M~.t~-; o ti.kařak' rodin~ Peter1ů viz X. Chyba, S10vnik knihtiskafů v Č.ako81ovenaku
od nej.tari!oh dob do roku 1860. Pfí10ha Strahovské
knihovny 1-~4/1s,196~-1979/80, a. 204.

171

J.

161

J. Pánek, Zvei Arten bohmisohen Ad.1a.azenat.ntums in
der Zei t Rudo1r. II. In .: Prag UlIl 1600. Bei tri«e zur
KUllS t and Ku1 tur am Hor. RudoU. II. Freren 1988,
s. 219.

191

List o10.ouokého biskupa Marka Khuena F.rdinandovi I.
z 19. 11. 1561; SOA Brno, G 83, i.č. 161, kart. 37,
r. 206v-207.

če

s.

M. Bohatoová - J. Hejnio, O vy_ o

~1e81av!nsk'

tiskárny, •• J37,

ě. 4564; M. Bohatoová - ~. Hejnio, O vydavate1sk~ činnosti ve1es1av1nsk' tiakárny. a. 326, č. 4.

Pe~ek,

Č.

4566-4569.

~skárna

a ak1ad knih,

8.

67. ,

~.

20/

K tomu bliže literatura uvedená zde v pozn.

21/

List M. Kbuona bukvaldskému bejtmanovi ze 16. 8. 1561;
SOA Brno, G 83, i.~. 161, kart. 37, f. 155.

22/

M. Kbu.na Vojtěobovi z Pernst!jna a na Tovačovi
ze 17. 2. 1554; SOA Brno, G 83, i.č. 166, kart. 40,
nefol. Khuen v souvislosti s vydáním evangelickébo
Kateobismu varoval Ka!para Aorga před Opakováním osudu Jana Olivetskébo, který "skrze takové nepořádné
~lačeni a jiné zlé skutky konec svůj vzal-.

23/

Stanislav Pavlovský se dosud nedočka~ biograrie. Část
raktografickýcb podkladů k ni sbrnul B. Navráil, Biskupstvi olomouoké a volba Stanislava Pavlovskébo.
Praba 1909; nejnovějií bodnocení podal J. Válka, Stavovská Morava (1440-1620). Přebled dějin Moravy II,
Praba 1987, s. l59n.

24/

Tato tématika není dosud uspokojivě zpraoovánal čás
tečně jsem e ni pojednal ve studii Poslední Ro~ber
kové a Morava, Z kralioké tvrze 15, 1988, s. 7-25.

25/

Pod vlivem S. Pavlovského vlo~11 Jan z Pernštejna do
své -Reformaoí a izatrUko;í" pro. městečko Doubravník
ustanovení: -Postily podezřelé a Jiné všelijaké knihy
sektářské, které~ by tí~ pOddani moji měli, aby jim
v přítomnosti kněze děkana pobrané a spálené byly.Te~t instrukoe, jejímž skutečným autorelll byl olollloucký
biskup, je připojen k listu S. Pavlovského Janovi z
Pernštejna ze 17. 7. 1590; SOA Brno, G 83, i.č. 181,
kart. 54, r. 152-155.

26/

Knibopis, Č. 7158; M. Kopeoký (ed.), Staři slezití
kazatelé. Ostrava 1970.Množstvi dokladů o zásazíob
S. Pavlovského proti tisku Philadelphovy Postilly obsahuje biskupova korespondenoe z r. 1592; SOA Brno,
G 83, . i.č. 183. kart. 56. f. 6?v-68v, "v. 78v-79,
94v-96v. 96v-97, 98-99, 115v-117v, 124v, 174v. 182v-184.

27/

V. Šturm, Srovnání víry a u~ení Bratří •••• Lito.yJI
1582. t. Andreas Graudeno; Knihopis. ~. 16009; list
S. Pavlovského Vilémovi z Ro!mberka z 13. 9. 1582;
SOA Brno. G 83. i.č. 168. kart. 42. r. 34-35.

28/

Psaní Donjtyst~ od sv. Ausuatina učiněné •••• přel.
Adam
Vinoře. vydal Váolav Šturm, Litomyil 1584. t.
Andreas Graudeno; Knihopis, ~. 868; list S. Pavlovského FridriObovi zo Žerot!n. z 3. 2. 1584; SOA Brno.
G 83. i.č. 174, kart. 47, f. 24v-25.

Liá~

z
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29/

Hystória velmi utěšená a radostná o rozšíření víry
křestanské ve vejo~odníoh krajináoh, nyní z vlaské
řeěi přelolená ••• , Litomyšl 1581 /7/, t. Ale~ander
Aujezdskj /7/; Knibopis, ě. JOJ2; lis t z J. 2. 1.584,
oitovaný výše v poSn. 28.

30/

Knihopis, ě. 1442 (neurěený pražský .impresor), 16004
(Černý-Ni~rin ). 16006 . (Daěioký). 16007 . (Valda a
Jitě!nský J. 16190
(Daěioký).

Jl/

Knihopis,

J2/

Knihopis, i. 16006.

33/ Knihopis,

ě.

ě.

1442.

16190. ,

List S. Pavlovského RanuJi Pavlovskému z 20. 2. 158.5;
SOA Brno~ G 83, i.ě. 17.5, kart. 48, t. 4Jv-44. Biskup
zde mj. píše: -aby /vrslaný služebník/ také ~ patra
Ale~andra pražskébo, u jezuituov oollegi rektora, .50
e~empl'řů knižek Katecbismu ěeského Kanisi, týž .50
e~emplářů knížek ěeskýob odpovědi a přijímáni veleboe
svátosti oltářní koupil a takové knížky zaplatío a s
seb~ a svinem rejnským vezmúo, 00 nejdřív bejti může,
s jinými věomi na Kroměříž odeslal.- V douloe pak ,
připojil: -Také bua Gregorovi nebo tomu, kterej do
Praby s tou zvěřinou vypraven bude, poruě, aby nejmině
asi 50 e~emplářuov knílky, VDově od patra Váolava T
Praze Ty tištěna jest, sleve Xr*tké ozvání proti ohlášení jednoty ~ldenské nebo boleslavské, koupiti dal,
také asi 10 neb 1.5 esemp1ářuov O následování Pána Krista na modu. 12 1ist~ v arku vevázanejoh Tbomae de
Kempis zjednal a koupil. Tolikéž knižek ěeskýob, slovou Štítek víry, aby koupil i k tomu 30 modlitbek
VDově s povo1ent. pana arCibiskupa pražského vytiště
nýoh. •
3.5/

O mnohostrannýoh vztazíoh mezi Stanislavem Pavlovským
a Vil . . . z ROŽllberka jsem pojednal ve studii Posledni
RožmberkoTé a Moreva (Tiz výh pezn. 24). Z korespondence, jež .e týká kni!níoh _ási1ek, uvádim alespoň
list S. Pavlovského ROŽllberkovl z 27. 4. 1583 (SOA.
Brno, G 8J, i.ě. 168, kart. ~2, t. 46...-48); biskup
uvádí, že souěasně posílá -~ě knihy VDově vydané-.
Zásilky literatury proudily i ppaěný. směrem, totiž
od ROŽllberka k Pav1oTSkému. V listě z 5. 12. 1.588,
adres ovanám Vil_ovl :II Rožmberka, S. Pavlovský píše:
-z knib proti kanoioná1u pikbart.kému vydanýob, mně
připsanýob a od Valí Milosti dare9anýob, Vaši Milosti
velioe děkuji. A jistě jest kniha těohto ěaaů k ěteni
nali. ~uom MoraTaDUo. velmi potřebná a uŽiteěná,
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kterou! já je poděliti nepominu." (SOA Brno, G 83,
i.č. 168, kart. 42, t. 142v-144). Šlo o knihu Václava
~turma, Rozsouzení a bedlivé uvážaní valikého kancionálu od Bratří valdenských jinak bolaslavskýoh sapsaného a léta 1576 vytisknutého, Praha 1588, t. Burian
Valda a Jan Jitčinský; dílo vlblovaiié s. Pavlovskému,
s dedikací datovanou v Českém Krumlově 25. 5. 1588;
Xnihopis, Č. -16007.
36/

Např . v listu z 28. 2. 1582 (SOA Brno, G 83, i.č. 172,
kart. 45, t. 18v-19) S. Pavlovský uvádi, že posíli
Vratislavovi z Pernštajna "knihu Censuram orientalis
acolesiae de nostri seculi heretioorum dogmatibus a
Sokolovio, regis Poloniae theologo, vnově oum nonnullis suis super Graeoorum opinionibus annotatie přelo
žanou a nám včerejšího dna z hradištekého kláštera poslanou". Právě tento příklad naznačuje, že vedla hlavni osy mezi českou a moravskou metropoli přicházely
-v úvahu i vedlejii, nic.éně zaji_vé s.ěry iiřani
knižní kultury prostředniotvi. ol ••ouckého biskupa.

37/

List S. Pavlovského moravskému Dejvyššimu komorníku
Zaohariášovi z Hradce ze 17. 3. 1585 (SOA Brno, G 83 ,
i.č. 174, kart. 48, t. 6l): ·Podle toho pak knížku,
kteráž Vaši Milosti dávno odeslána bejti měla, posilá.e, a že od nás zavděk přijiti ráčite, žádá.a."

38/

Totožné listy S. Pavlovského podkomořímu B. Trčkovi,
nejvyšiimu pis.ři M. Španovskému • karlštejnskému purkrabimu J. Vchynsk4mu -z. 4. 4. 1584 (SOA Brno, G 83,
i.a. 174, kart. 47, t. 7l): ·Podle toho knižku, která
aa vnově II latinské řeai na česk~ přeložena jest, viak
v sobě nio nového nezavirá, jsouo. před I I l.ty se~á
na • těohto č.sů nebezpeanýoq každému věrnému kř.stanu
k ateni valmi potřebná a uži-teaná, vám pHleži tě odsílajio, žádáme, ža čisti a od nás vděčně přijiti ráčí
te."
List S. Pavlovského J'ridricbovi ze Žarotína II 3. 2.
1584 (SOA Brno, G 8'), i.a. 174, kart. 47, t. ~4v-25}:
·Padla taho apiltolu sv. Augustina k Donatistam, VDově
II latinské řsli přaložaná a na světla vydaná, . a k tomu
bistorii potěJitadlnú o někt.rých národech v Indi/I/
orientálskaj, nedávno na viru křastanskó navrácaných,
spolu do jadné knižky svázané, k patěiitadlnému a užitečné~ přečtení 2eniali loc. posilá.e.· Bližši určeni
tisků viz v pozu. 28 a 29.

40/

List S. Pavlovského Hynkovi st. Bruntálskému II Srbua .
ze 7. ll. 1~84 (SOA Brno, G 8'), i.č. 174, kart. 47,
t. 25?v-258): ·Pfíl.žitě t.a také Vaii Milosti tuto
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maličk~ kní~ku

od.iláme,

~ádajío,

~e vděčně přij~$~

• ji pro vyVedeni z toho OmTlU, v ktere. mnozi toho
času jsou, přečíst~, poněvadž
odpovědi ~ádajíc~~

jest

kratičká, račte;

41/

Listy S. Pavlovsk'bo bratřím Václavovi, Valentinovi
a Banuiovi PavlOv.kým, kteří byli ~ejtmaDY biskupských
panství Osoblaba, Hukvaldy a Mírov, a daliím úředník~
ze 6. - 9. 8. 1383 (SOA Brno, G 83, i.č. 175. kart.
48, t. 193-194, 197).

4.2/

Liste. z 27. 3. lS8S (SOA Brno, G 83, i.ě. 173, kart.
48, f. l29v-130) potvrdil S. Pavlovský příjem osmi
e%emplářů sněmovních usnesení od sV'bo slu~ebnika Jana
Horeok4ho. Vzápětí, 30. S. 1383. pdeslal .írovskámu
hejtmanovi Hanuii Pavlovsk&mu jeden -ezemplář sněmu,
který v Brně dr~án byl. abys se čím spraviti a svolené
berně časně vybírati dáti věděl- (tamtéž, t. l33v-136).
O rychlosti, s jakou .e iířily oticiální informaoe o
výsledoíoh sněmovnlho jednání, avědčí akutečnoat, že
sně. byl zahájen 10. S., probíhal v Brně aleapoĎ něko
lik dnů, ve třetí dekádě kvUna u~ byly v Olomouci vytiitěny artikuly a kono•• měsíoe měli tyto tisky v rukou hejtm&n'- jednotlivýoh pana tví. - K identitikaoi viz
Knihopis, Č. 601; F. xa.eníček, Ze.. ké sněmy a sjezdy
moravak'. II, Brno 1902, a. 332.

43/

Někter'

tiaků tohoto druhu se zaohovaly v SOA OPava,
Olomouo, Ároibiakupatví Olomouo, i.č. 3980,
kart. 1819. Z r. lS84 Jaou ta_ olomoucké tisky, týkajíoí ae papataké buly Aehoře XIII. Coena Domini, pape~ova rozhodnutí o oslavě avátku bl. AnDy a retorwy kalendáře na Moravě.
pobočka

z

Jaroslav Pán e k
Zur Verbreitung der Prager Drucke in der Zeit vor der
Schlacht srn Weissen Berge (Die Verm1ttlungsrolle der
weltlichen und geistlichen Obrigkeit)
Zusammenfassung
Die Distribution der gedruckten Bucher in !rUhester
lreuzeit bildet ein interessantes Thema; bei seiner Losung
stossen aber die Kulturhistoriker au! verschiedene Schwierigkéiten, die sich aus der sehr luckenha!ten und zersplitterten Quellenbasis ergeben. Ublichwerden die Beziehungen
zwiscgen dem Autor, Verleger, BU9hdrucker, Buchbinder, bzw.
Bychhandler oder Leser und dem Buchereibesitzer, bzw. auch
Kazen und Zensor ver!olgt. In diesem Beitrag macht sein Autor au! einen anderen Faktor au!merksam. Es war die weltliche und geistliche_Obrigkeit, welche die gewŠhlten Drucke
den unterordneten Amtftm. Schulen und geistlichen Institutionen, bzw. auch den Standepartnem vermittelte, sie in einer
gewissen Weise zu in!ormieren und sie ideologisch zu beeintlussen.
Der Beitrag geht von der Analyse der Rechnungsdokumentation der_Herren von Rosenberg. der bedeutend~ten Adels!§mi1ie in Bohmen, und_der KorresEondenz der_Olmutzer Bischo!e, der reichsten Prala ten in Mahren und BOhmen, aus. Der
Autor konzentriert sich vorwiegend au! das 1etzte Viert el
des 16. Jahrhunderts mit der Aussicht au! weitere Entwi ck1ung am Antang des 17. Jahrhundetts. Die Que1lenana!yse bezeugt einen Masseneinkau! der Bucher in den Prager Buchdruckereien (z.B. tUr die Schulen, die sich au! dem Rosenbergischen Dominium be!anden, wurden
Exemp1are 1ateinischer Grammat*k eingekau!t. weiter grossere Anzahl der Landtag§artike1 tur die Beamten au! den Rosenbergi schen und bi_
scho!lichen HerrschsttenL mingestens zu 50 Exemplare der Katechismen, liturg~scher ttangbucher und jesuitischer p o1~mi
scher Schri!ten tur die Bedur!nisse des Bischots in Olmutz
"usw.) G1eichzeitig wurde "§uch die_kostenlose Distribution
dieser Publikationen in Bohmen, J4ahren und Schlesien, in
dem tschechischen Sprachgebiet, ver!olgt.
Die welt1iche Obrigkeit versorgte vorwiegend ihr eigeDes Dominium, d.h. !hre Schulen mit Lehrmitteln und !hre
Amter mit juristischen Handbuchem ynd mit aktue11sten gesetzlichen Hormen, d§n Landtagsschlussen. Die geistliche
Obr1gkeit ver!olgte ahnliche Z1e1e und noch dazu verbreitet e sie Re1ig1onsliteratur den unterordneten Instanzen der
K!rchenverwaltuDg und ~en wirk1ichen oder potentiellen Verbundeten aus der Re1he der Adeligen. Diese Vermi ttlungs!orm
der Distribution betra! aber night die ganze Buchdruckproduktion. sondem nur Scbu1handbucher und Literatur mit
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juristischem, administrativem und religiosem Inhalt. Auf
diesen Gebieten beeinflusste sie aber einen wesentlichen
TeH des Verlags und erganzte bedeutend das Buchhandlungsnetz. An der ~ende vom 16. zum 17. J~~hundert akzentierte
die Obrigkeit in ihrer yermitt1ungstatigkeit die' Bedeutung
des Prager"Buchdrucka fur_das ganze tschechische Sprachgebiet der bo~nischen Kronlander und n~~ wesentlich an dem
Umlauf aktuel1er Informationen und an der Verbreitung allgemeiner Bildung tei1.
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Bohumil

Nu s k a

K POJMU KNIHAA V P~\ŽSKÉM KNIHVAZAČSTYÍ A KNIŽYÍM TRHU
DRUHÉ POLOVINY 16. STOLETÍ
'termín knihař v češtině 16. stol. znamená především totéž, co dnešní knihtiskař, typograf,
"který knihy tiskne", jak poznamenává Daniel Adam z Veleslavína ve svém slovníku z r. 1598. Poněkud odlišná je pojmová a terminologická delimitace ve Veleslavínově Nomenclatoru z r. 1586, kde je uveden název vazač kněh (librorum
compactor). Dnešnímu pojmu knihař se blíží spíše Veleslavínem uvedený kněhař, který ovšem znamenal především obchodnÍka knihami. Kněhař knihy hlavně prodával, přičemž své
zboží případně i vázal, takže 'na krámskýoh pultech a \ ve
stáncíoh prodával již , knihy svázané.
Kromě knihařů prodávali svázané i nevázané knihy ovšem
také knihtiskaři při svých oficínách, pro něž pracovali
kněhaři nebo specializovaní vazači, zhotovujíoí nakladatelské vazby . Zpravidla šlo o sériovou a zcela řemeslnuu slepotisk•• sdobenou produkoi krámskýoh vaze~. Knihy konečně prodávali též kramáři a různí obchodníci, kteří odebírali zboží
od knihtiskařů a knihařů a jezdili se zbožím po trzích a ven~
kovskýoh městech. Knihy vázané i nevázané prodávali rovněž
bibliopolové, často dosti vzdělaní přepravci knih, velkoobchodníci a knihkupoi ve velkém, kteří se zabývali i dovozem
knih ' ze zahraničí a tvořili článek rozsáhlého mezinárodniho
knižního trhu. V pramene oh se setkáváme i s termínem vazač
(introligator či ligator librorum), to jest s knihvazačem
speoialistou, praoujíoím při většíoh tiskařských ofioínách
nebo v kláštereoh či pro velké bibliotily z řad ileohty a
pro potřeby dvora. Nalezneme knihvazače-speoialisty ,i př!
českobratrskýoh tiskárnáoh a sboreoh, praoujíoí hlavně v
Mladé Boleslayi a v Ivančioích na Moravě.
Novodobý

český

,

Ještě

v první

polovině

17. stol. pojem

knihař

byl do-

sti široký a značil především obchodníka knihami; Jungmannův

základě

slovnik na

autorových excerpt z dobových prame-

nů p·o znamenává, že to byl "vůbec kdo s

knihami zacházi",

tedy kdo je tiskne (kněhtlačitel), kdo je opisuje (podle
Komenského libra~ius), kdo je prodává (bibliopola) a kdo
je váže (bibliopégus, kněhvazač), v podstatě tudíž obchodřemeslník

ník i
těchto

v jedné

praoovních

osobě.

odvětví,

Praktiokou

činnost

všech

spojených s výrobou a distribu-

oi knihy v 16. a 17. stol., nelze proto formulovat jednoznačně.

Termín a pojem knihař měl tudiž v
17. stol. mnohem širší obsah než dnes.

16.

a na počátku

Především označoval

každého, kdo a knihou zaoházel, kdo ji tiskl, opisoval,
prodával nebo vázal;
i

řemeslníkem

v jedné

knihař

také

osobě,

míval.

i dílnu. Pojem zahrnova.l

především

často

býval obchodníkem

knihařský

krám a

často

knihkupoe-obohodníka,

který knihy podle okolností také vázal, ovšem prodával i
nevázané bloky a mohl zákazníkovi svázat knihu zakoupenou
na jiném

mistě.

Knihařem

byl proto nejen knih tiskař a na-

kladatel, . ale i nespeoializovaný obohodník, kaŽdý, kdo knihy prodával nebo kdo

prostředkoval

mezi

tiskařem

a zákazní-

kem. Knihtiskař totiž prOdával bua knihy nevázané, pouze
srovnané do arohů, nebo při jeho tiskárně pracovali knihT
vazači~ kteří

mu zhotovovali

zmíněné

již "nakladatelské"

vazby. Existují ovšem archivní doklady nebo dochované vazby

svědčíoi

též o další praxi, kdy významní pražští kniha-

ři, oechmi8tři a mistři, např. Komor, Gutsch, Meyšnar, Čížek

a patrně i

další, . vázal~ ve avých dílnách pro pražské tis-

kaře ěásti

nákladu ve formě nakladatelské vazby, případně

i

na smlouvu.
Zajímavou kapitolu

tvoří

v této souvislosti otázky

splývání, ale zároveň i diferenoiace řemesel zabývajícíoh
se výrobou knihy, vazbou a knižním obohodem, a otázky 800i-
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álního postavení tehdejšího knihaře (příslušníci knihař
ského cechu, cechmistr, mistr, knihařský tovaryš, učeň,
vandrovní tovaryš). Kromě sociálního postave~í knihař u
byla evidována a .v katalogu knihařu v Čechách v letech
1520-1620 sledována národnost jednotlivých knihařu, pokud
ovšem byla zjistitelná.
Velice dů1ež~tým, ba primárním úkolem je též identifikace dosud anonymních knihařských dílen, vymezených až dosud pouze okruhy vazeb, zdobených týmž nářadím. Tyto okruhy
jsou v dalším postupu práce komparovány s osobnostmi mistrů, známých z archivních pramenů. Kromě kombinace archivního studia a uměleckohistorického typologického rozboru
materiálu napomůže významně při atribuci vazba a identifikaoi knihařského mistra i zápis o autoru vazby na přídeití
knihy nebo na titulním listu či v te~tu. Vzácné jsou u nás
případy záznamu jména knihvazače přímo na vazbě. Atribuci
vazeb a identifikaci knihařských dílen konečně napomůže i
zpráva o konkrétní vazbě určitého díla, které se nám zároveĎ dochova1o~ Při těchto srovnávacích studiích se již podařilo identifikovat řadu českých knihařských mistrů 16. a
zvláště pak přelomu 16. a li. stol. U těchto mistrů máme
nejen podrolDný obraz jejich díla). doložený desítkami dochovaných vazeb, nýbrž zná•• v některých případech i jejich
životní osudy, jak se dochovaly v záznamech městských úřed
ních knih. Dodejme, že oproti gotické knižní vazbě se v re-

nesanci již zcela prosazuje laioizao.e řemesla a na rozdíl
od staršího období je renesanční knihařství záležitostí
především oeohovního řemesla, knihvazačů ve službách dvora
nebo zámožnýoh bibliofilů a ve1kýoh tiskařských oficín.
V Praze byli knihaři organizováni v ceohu od poloviny
14. stol. a cechovní organizace (též bratrstvo, pořádek,
regiment, ale i hospoda) i v 15. a 16. sto~., tak jako ve
všech velkých městech a kulturních oentrech střední Evropy
16. stol. Z konce 16. stol. máme dochována alespoň ve vý-
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pisech (dotYčná městská kniha shořela s řadou dalších
8~ května

1945) i statuta obhoveného pražského cechu kni-

hařského,

v nichž

kromě

řádů

předpisy

jsou stanoveny i

pro

mistrovské zkoušky.
Již r.
malířů
bářů,

měst

pergameníků,

Knihařský

štítařů a

1348 vzniklo bratrstvo neboli cech

pražských

přidružených sklenářů,

a k nim

zlatotepců,

knihařů

cech byl obnoven v r.

a jiných

řez

řemeslníků.

1597 a vydány nové stanovy

(řády, regule, artikule). Důvodem obnovy cechu byl zřej~

neustále přibývající počet knihařů (obchodniků-knihvazačů
příbuzných

i dalších

profesí, a proto

vzrůstající ko~n

ční tlak a zároveň s tím nedostatečná pracovní živnostenská

delimitace, vznikající spory, hádky, ba i soudy mimo území
cechu, jak dodnes

svědčí

zápisy v

staromlstští konlelé obnovují

městských

knihařům

knihách. Když

cech, je

uváděno

ja-

ko důvod: poněvadž shledáni -mnozí nezpůsobové při knihách
vázání a prodávání".
Cech byl společný pro Čechy i ~mce a pře u soudu byly
vedeny v obou jazyoíoh a

obě

národnosti

měly

zastoupení i v

představenstvu oechu, který 8oustřeaoval knihaře ze Starého

i Nového

Města

pražského. Poplatek za

přijetí

do oeohu byl

10 kop míš., částka dosti značná, ale ohudý mohl platit
pouze jednu kopU.

Ceohmistři

či

starší oechu raprezentující

cechovní autonomii navenek a před ostatními korporacemi a
městskou

měst.

radou byli zpravidla dva, voleni konšely svých

Cechmistři

vykonávali soudní pravomoce v cechu v

domě

některého měštana, člena bratrstva, nebo v hospodě. Jsou

také stanoveny postupy při cechovníoh žalobách, soudech, vedení svědků, pokuty za zanedbání oeohovní schůze atd. Knihařští oeohmistři měli dbát na kázeň a mravný život členů

cechu,

pečovali

o

pověst

cechu jako celku i

pověst

jeho jed-

notlivých členů, sledovali kázeň a pracovitost tovaryšů, zakročovali

proti mimoceohovní a nekalé konkurenci a porušová-

ní oechovníoh

monopolů,

dohlíželi na poctivost a kvalitu df-
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la členů cechu, rovnali spory a hádky mezi členy a vykonávali nezbytnou oechovní jurisdikci. Cechmistry byli vesměs
vážení knihaři, jak nasvědčuje i jejich sociální postavení,
měštanské prá~o a dúm a někdy značný nemovitý majetek a velká dílna i sklad, QOš můžeme sledovat v 'archivních záznamech. Cechmistři měli nejen velký obchod a dílnu, ale vynikali i ve svém řemesle a byli skutečnými mistry, jak dokazují j~jioh dochovaná díla. Tovaryš musel zpravidla rok pracovat u téhož mistra, od kterého nesměl samovolně odejít pod
pokutou (tzv. tovaryš roční). Tovaryš prosící o přijetí do
cechu a složení mistrovských zkoušek musel zaplatit vstupní
příspěvek, měl mít ukončený vandr a odsloužený rok u někte
rého mistra. Kromě toho uohazeč předkládal uchovací list o
svém spořádaném chování a prao~vitosti a vysvědčení o poctivá. původu z manželského lože. Postupem doby, zvláště od
konce 16. stol., se přijímání do oechu stále zpřísňovalo,
hlavně vlivem stoupajíoího počtu knihařů a vnitroceohovní
i mimocechovní konkurence, ačkoli cech měl právě sladovat
a vymezovat sféry uvnitř cechu a ohránit monopol bratrstva
~řed přivandrovalými.

Požadavky statut na kvalitu 'mistrovských kusů prozrazují primární .4ůraz na technickou stránku a solidnost díla
a na zručnosti rozsah prací je stanoven artikulemi. Po úspě
tný-ob ~kQuškách a uvedení do cechu nový mistr pořádal pohoštění pro ostatní členy, tzv, svačinu. Nováček se stal mladším mistrem v oecbu, ovšem zůstával v pozadí ve srovnání se
start-i miatv,. Pro tovaryše byl ustanoven rovněž tovaryšský
řád (pořádek), obnovený knihařskými mistry r. 1597. Tovaryšský řád byl ovšem zcela závislý na knihařských mistrech.
Ustanovení tovaryšského řádu pro knihařské dělníky jsou v
mnohém poučná a přesvědčují o těžkém, ale někdy i veselém
živobytí této proměnlivé sociální skupiny, .
V arohivních pramenech se objevuje jen málo zmínek o
učedníoíoh, jistě'že v souladu s dobovým názorem na jejich
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soci á lní postavení. Vyučenec. který se ř ádna a zd á rn ě v u č e ní choval , byl prohlašován za tovaryše a zaplatil vstupné do cechu. Tím se stával mladým tovaryšem, nikoli však
ješt ě zcela plnoprávným , a musel se vydat na vand r , který
byl považován za významný z hlediska poznávání a získá vání
zkušeností a návyků v řemesle, nabytí širšího rozhledu ,
větší samostatnosti, znalosti cizích jazyků, jiný~h zemi ,
obyčejů a zvyků a hlavně technických novinek, slohových
proudů a dobových zvyklosti. Chodilo se na Moravu i do Slez ska, do sousedních zemí německých, do Uber a do Polska .
Poučení o knihařských a vůbeo o soudobých pra~skÝ.ch
řemeslnýoh pořádoích 16. stol. zajímavě doplňuje i srovnání
s poměry v sousedních němeokých zemích a v Polsku, kam při
cházelo mnoho knihařů ze zahraničí a také z Čech na zkušenou. Významné bylo i stěhování knihařskýoh mistrů z Čeoh do
sousedníoh zemí a naopak,a zvláště pak imigrace oizioh knihařů do Čech, především do Prahy. Přitažlivý a záhy kosmopolitní dvůr Rudolfa II., od r. 1583 trvale sídlícího v ČecháCh,
středisko mezinárodn'í ho kulturního i poli tického života, lákal i podnikavé knihaře (obchodníky a knihvazače) i bibliopoly nebo buchfurery ze sousedních zemí, Jak dokládá i vzestup
počtu imigrantů-knihař.ů. zřejmý z .evidence nabyvatelů . měštan
.kýcb práv v pražských městeoh.
S cechovním řemeslem knihařů v 16. a na počátku 17.
sťol. úzce souvisejí i vandrovni cesty knihařskýoh tovaryšů,
chodících z Čech na zkušenou do okolních středoevropských
zemi. Představu o vandrovních cestách knihařských tovaryšů,
zvláště na přelomu 16 • .a 17. stol., tovaryšů pohybujícíCh se
mezi různými velkými ml5s ty, ale i zeměmi pOdává na.př. přehled
zachovaný v zápisech z let 1574 až 1646 v Krakově, který byl
od konce 15. stol. vyhledáván pro tradičně vysokou úroveň
místního knihařství. (Připomerime tu zásadní vliv krakovské
raně renesanční vazby na vznfk renesanční vazby v ČeChách!)
V tomto ohledu nelze dosti zdůraznit důležitost knihařského
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vandru, tak jako u v~ech řemesel, pro nabyti zkušeností a
předevšim pak z hlediska šiřeni nových stylovýoh prvků a
slohového nazíráni, důležitých :i: typologického hlediska ,.
Dalšim významným zdrojem nových slohových podnětů, stylových i výtva,rnýoh vzorů a technických a ' technologických novinek, byl ovšem dovoz svázaných již knih prostřednictvim
knižního trhu nebo ukázek bibliofilských děl, přivážených
českou , šlechtou a učenými humanisty z cest a studií v zahraniči.

V pražském knihařském cechu byli organizováni knihaři
-obchodnici, tj. knihkupci s krámem bez dílny, společně s
knihvazači a specializovanými introligátoryj zpravidla však
obě proCese, jak již uvedeno, splývaly. Zároveň ovšem řeme
slnici a obchodnici přecházeli do různých speoializací.
Knihvazači a knihkupci-obchodníci v Praze neměli ještě oddělen' a samostatné cechy, jako tomu bylo v některých sousedních zemí. V drUhé polOVině 16. a na počátku 17. stol.,
v obdobi rozkvětu renesanční rudolfinské kultury v českých
zemích, můžeme sledovat i rozvoj českého knižniho trhu. Setkáváme se i s remiterldami (vrácená ' neprodaná , část ~ftkladu),
depozity a rozsáhlým obchodním spoJenim s oizinou. Zajímavou otázkou , je rovněž doprava vázaných nebo nevázaných výtisků, případně i oelýoh nákladů dopravovaných v balících
nebo v sudech, jevicích se jako nejspolehlivější a univerzální baleni té doby.
Při sledování mezinárodního knižního trhu ve vztahu
k českým zemim je , velice zajímavým poznatkem ukazujícim i
na širší souvislosti hospodářská, kulturní a politické pozvolnr přesun středisek knižního trhu a knihtisku ze severní Itálie, ' Švýcarska, jižního ~meoka a Podunají první poloviny 16. stol. na sever, do Pomohaní, Porýni, Nizozemi a
ovšem zvláště do Saska. Tento proces je nápadný zvláště ke
konci 16. stol. a souvisí nepochybni s přesunem světových
obchodnich oest ze Středomoři do Atlantiku T důaledJaa"
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námořních

cest a objevu, zvláště pak rUstu přístavů a. obchodních center západoevropských a severoněmeckých.
Velká množství českých renesančních vazeb nalezneme

proto na zahraničních tiscích, které se do Čech dovážely
většinou nevázané ve zminěných sudech a bečkách n~bo vel-

kých balících a teprve u nás dostávaly bud nakladatelskou
vazbu či levnější slepotiskovou yazbu krámského typu, nebo
byl zhotoven a vyzdoben korpus podle individuální objednáv-,.
ky zákazníka, zpravidla také bibliofila. Archivními materiály i skladbou dovážených a v Praze vázaných titulu máme
doloženy četné importy; jako místo jejich p1lvodu se nejčas
těji vyskytují Norimberk, Basilej, Benátky, Vídeň, Kolin
nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, L~psko, Lyon, Paříž, Antverpy. Zvláštní výzaam pro Čechy měly z tohoto hlediska
zprvu Norimberk a poté hlavně Frankfurt nad Mohanem, ona
velká střediska tehdejšího, cum grano salis, "knižního prumys1u". Teprve později Frankfurt ustupuje knižním trhům
l.ipským.
Dovozy zboží zahraničních tiskařu-nakladatelu již na
přelomu 15. a 16. stol., importy tištěných a již svázaných
a kováním opatřených knih, tudíž i dovoz nakladatelských
vazeb do Čech, zajímavě ozřejmují i soudobé .účetní knihy
v zahraničí. Dovoz knih v pruběhu 16, stol. navzdory stoupající domácí tiskařské produkci postupně narůstá, jak ukazuje rozbor titulů v Čechách vázaných korpusu. Ve střední
Evropě se soustředova1y všechny nitky knižního obchodu ve
Frankfurtu nad Mohanem, kde se konaly knižní trhy (dodnes
existující světoznámé knižní veletrhy!) pro celou západní
a střední Evropu. Frankfurtské trhy měly postupně všeevropský ráz a lákaly všechny větší nakladatele-tiskaře a podnikatele i knihaře. Do Frankfurtu ~jížděl i náš Jiří Melantrich z Aventýna a zde si dával kupovat knihy bibliofilsky
orientovaný pan Karel starš.í ze Žerotína. Na frankfurtských
knižních veletrzích byly vydávány seznamy knih v prodeji,

první od r. 1564; lipský knižní veletrh, který

postupně

přebíral úlohu frankfurtských trhů, vydával seznamy knih
od r. 1594. Frankfurtské trhy i poté, 00 byly již zastiňo
vány lipskými, podržely svůj primát alespoň jako středisko
obchodu s vědeckou a naučnou literaturou.
Zajímavá je tu skutečnost, jak se vzestupem lipských
knižních trhů na úkor ostatních center, včetně Frankfurtu
n.M., .souvisí vliv refOT!llace na knižní trh, mocný popůd reformačních myšlenek a jejich agitace a propagace, současně
s pádem círke~~í (staré) cenzury. S tím souvisel i postupný
přesun těžiště literární produkce do středního a severního
~emecka. Za této situace se tím spíše stává centrem Lipsko,
zatímco Frankfurt se dostává do stínu. Uvádíme tento detail
proto, že je významný z hlediska orientace českého knižního
trhu a potvrzuje uvedený již přesun starší orientace české
ho knihtisku, knižního tr~u a vazby z Podunají, horního Porýní a jižních Frank na sever, zvláště do Saska a v druhé
polovině 16. a na přelomu 16. a 17. stol. Zároveň, pokud v
Čechách převládala evan~elická vyznání, byl obrácen český
zájem přirozeně n.a lipský" knižní veletrh, který byl převáž
ně protestantský.
Specializovaní knihkupci ve smyslu výlučnýCh obchodníků knihami byli v 16. stol. nazývání knih prodavači, ale,

i knihaři; v 17. stol. se objevuje název
Daniel Adam z Veleslavína označuje ve svém
Nomenolatoru knibkupectví jako librář neboli bibliotbeca.
Protože funkce tiskaře, nakladatele a obchodníka knihami v
jedné osobě již na konoi 15. stol. byla značně náročná, vyvinula se specializace jakéhosi obchodního cestUjícího či
tiskařova nebo nakladatelova obchodníka (puchfurer, buch
rue~~~, ~~blio~la a~d.) jako jednatele velkých nakladatelů, a to již na přelomu 15. a 16. stol. Ovšem přepravce
knih od knibvazače lze někdy jen stěží rozlišit; bývali oba
v té době jeltě směšováni a ' na počátku 16. stol. často splýjak již

řečeno,

k-~ěh handlíři.
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knihvazač

valy pojmy

kromě bibliopolů
přímo

nepracovali
kromě

toho i

a knihkupec nebo

knihtiskař.

tehdy knihy prodávali i
pro

tiskaře-nakladatele

jiným zbožím.

Ovšem

obchodníci, kteří
a obchodovali

Tiskaři-nakladatelé

navíc pro-

dávali knihy i přímo ve vlastním krámě; šlo o tzv. knihkupecký sortiment, tj. prodej knih zákazníkům

bez

prostřed

kují cích obchodníků, kterýž to sortimentní prode j byl zjištěn

hist oriky stře doevropského knižního obchodu rovněž

již v 15. stol.
Dobová kooperační struktura, ne-li organizační sít
v oboru knihtiskařské a knibkupecké aktivity konce 15. a
v 16. stol., zvláště z hlediska středoevropských usancí,
byla již předmětem řady vážných studií. Prodeje knih a čá
stí

nákladů

realizovali knih tiskaři zprvu sami na frankfurt-

·ských veletrzích a

později

v Lipsku.

Postupně

se specialis-

ta, obchodn ík knihami (knihkupec), který přitom nebyl nakladatelem-tiskařem zaměstnávan~m

bUchfurerem, zcela oddě

lil od profese knihtiskaře . Jedná se o další stupeň diferenciace prudce se vyvíjejících oborů, zaměstnávaných výro~
bou a kOlportáží tištěné knihy, následující vývojový stupeň
po

zřízení

zůstávají

puchfurera. Zato profese
i nadále

větši~ou

tiskaře

a nakladatele

spojeny, a to až do nové doby,

kdy teprve dochází ke specializaci a definitivní rozluce.
Tiskaři-nakladatelé měli

své

prodavače,

bibliopoly, i

u nás. Ve lmi zajímavé jsou i doklady o některých obchodních
vztazích a prostředkujícíCh mezičláncích od lipských tiska.řů přes

velkoobchodníka knihami a poté agenta až po pražské

cech ovní kniha ře (obchodníky-knihvazače) a nakonec kramáře
- knihaře na Jarmarcích. Navíc venkovští knihaři-obchodníoi,
kteří zboží odebírali od tiskařů a vázali tisky, sami pro-

dávali knihy v malých městech a na trzích, jak svědčí dluhy
těchto knihařů. Tiskaři

zasílali levná vydání a kalendáře

venkovekým knihařům ke kolp~rtáži, a navíc vozili sami nebo
Jejich čeled knihy na jarmarky. Také knihaři z P~y, vět-
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š inou ve lc í a zavedení mistři obchodnici-knihvazači, vozili
své svázané knihy n~ jarmarky. Někteří knihaři, kteří prodávali v 16. stol. na českém venkově své zboží , ovšem při
pomína j í někdy spíše obchodní cestující v nájmu tiskařú,
tud íž puchfurery, j~zdící s knihami po výr očních trzích;
př esto se však zdá, "že jde také o introl igá tory a nikoliv
o pouhé bibli opoly .
Často knihaři a introligátoři měli výsadu ustanovující, aby nikdo kromě doby jarmarku ftkni h vázaných nevozil a
ne~odával bez opovězení se starším řemesla jejich R • Zároveň máme záznamy také o tom, že městské rady venkovských
měst někdy vydávaly potvrzení, ž. některý knihař múŽe bez
omezení kdekoliv u nich prodávat knihy. Knihaři-obchodníci
odebírající zboží od tiskařů-nakladatelů si také vymiňovali
právo remitend v případě, že by mezi částí nákladu byly defektní výti8ky , na něž by se přišlo až během prodeje v terénu.
v druhé polOVině 16. stol. ještě i pražská univerzita
je spojena
s kOlportáží , prodejem a skladováním knih.
Všechny koleje Karlo.~ univerzity nebyly obsazeny, takže
mi stři a probošt pronajímali ' některé k omory jako sklady a
nejčastěji se tu připomíná krám kn ih ařský. Také Veleslavínovi zde skladovali nebo prodávali knihy. Existoval i podomní obchod, kdy byly prodávány brožury a různé aktuální drobné tisky, letáky a pamflety, kalendáře, minucí, pranostyky
a všeliká grošová literatura. Zároveň třeba dodat, že knihaři, vzhledem k prOdávaným knižním titulům i celkově humanistickému sortimentu knih, museli mít určité hlubší vzdělání
a vedle češtiny alespoň elementárně ovládat latinu a umět
přinejmenším přečí_t :' hcká písmena.
Do sítě knihařských kooperací dávají nahlédnout pro
cizí poměry i pro situaci v Čechách dochované archivní
zprávy, např. o knihaři Václavu Hejdarpvi, o existenoi plnomocníků a agentů a transakcí s Qvěry, dále zpráva v souvi-
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slosti s

knihařem

Janem Bognarem atd. Setkáváme se i s fun-

kcí komisionářů, sjednávajících obchody vlastním jménem na
účet příkazce

již v 16. stol. a

tak~

s

peněžními

depozity,

s ukládáním peněž "k věrnli ~cen u soukrOllll'líka k opatrová-,
ní a s poukazováním peněz směnkou (vexlem) na dálku (v Praze

běžné

nejčastěji

již ke konci 15. stol.,

do obchodních

měst v době trhů). Zvlá§tním případem prodeje je kolportáž

českobratrských tisku ,jéflnotlivým bratřím a sborům: kralické tisky se prodávaly na kralické tvrzi bud na úvěr nebo za
hotové; k prodeji určené tisky ("materie") nepřicházely na
knižní trh volně, nýbrž byly uskladněny v Kralicích, kde si
je zástupci jednotlivých bratrských sboru vyzvedávali.
Je

zřejmé,

že situace v

českém

knižním a

knihvazačsklim

trhu 16; stol., jehož osou byla postava českého renesanční
bo knihaře (obchodníka-knihvasa~e), odpovídá poairům bi!ntm
i v sousedních

zo~ich

a §iršímu

vývoje konce 15. a 16. stol.

konte~tu středoevropského

Podle historiků obchodu a ře

mesla se v 15. a 16. stol. vyvíjí i v Čechách exportní odvětví v řemesle. Zjištujeme, že v 16. stol. platí tento vý-

voj i pro oblasti knihařství a knižního obchodu a uplatňuje
se i v tak specifické oblasti, jakou je knižní vazba. Kromi
místních trhů, kdy každé město a městečko je jádrem svliho
tržního teritoria, vznikají i trhy vzdálenějJí, trhy oblastní a zemské (tzv. vnitrozemský, národní trh) a trhy zahraniční.

Nutno ovJem dodat, te

~

knijní vazby a kniiniho trh.

byla sit_o .. ponakud specifická ve srovnání s výle uvedenjm
obecným konstatováním. Hranioe trhu jednotlivých

měst

byly

v případě kniŽDího trhu a výroby ~mské a nakladatelské
kniiní vazby vždy poměrně liroké a poktývaly zpravidla bua
celé Čechy a případně i dalií země Koruny česk' anebo alespoň velké části českého území. To potvrzují i vzájemné

vztahy
fyrerů,

zahraničních knihti.~řů-nakladatelů
buohhendlerů,

bibliopolů

a

agentů

a

a jejich puehčeskýoh. tiskařů
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a naklatetelú a

knihařů obchodníků-knihYazačů,

jakož i kol-

portérů, kramářů a kněh handl{řů. Zároveň ovšem každý knihař
měl

ve svém nejbližším okolí, čtvrti, městě a jeho tržním
teritoriu svůj vlastní místní trh. V plné míře to platí
především pro pražská města, nebot kupovat se jezdilo často
právě do Prahy, a tím spíše takové kulturní stat~f jako

knihy. A naopak, knihaři (tj. tiskaři i obchodníci-knihvazači) 'rozesílali své zboží často po velké části Čech. '
Dosavadní ~ýklad zároveň jistě přesvědčivě ukázal, co
již bylo naznačeno v úvodu tohoto přehledU, že totiž terminOlogická, ale i pojmová rozkolísanost v Čechách 16. stOl.
v souvislosti s výrazem knihař znemožňUje někdy přesné určení profese určité, v pramenech jmenované osoby. Studium
českých poměrů v 16. stol. z tohoto hledisl<a dále ukazuje,
že náplň a rozsah pojmu knihař se v průběhu 16. stol. neustále vyvíjí a že existují značné rozdíly v situaci ' na počátk.U , 16. stol. a z přelomu 16. Q 17. ,stol. ,Tento jev souvisí se skutečností, že pojem knihař se vyvíjí a jeho náplň
a rozsah se mění a diferencuje tak, jak se diferencuje a ' vyvíjí sociálně-výrobní substrát, který je reflektován pří
slušným pojmem a jeho termínem, Výrazný rozvoj českého knižního trhu, importu knih nevázaných i vázaných, vlastní tiskařské a nakladatelské činnosti, knihařské ' profese knihkupců, zaměstnávaných introligátorů a obchodníků knihami - bibliopolů i specializovaných knihvazačů např. při bratrských
oficínáoh, a ' to vše již převážně v laické sféře knižní výroby, jsou právě příčinou prudkého vývoje soudobého českého
pOjmosloví a terminologie v tomto oboru kulturní činnosti.
Značné komplikaoe při bádání v tomto odvě,tví studia dě
jin české knižní vazby působí právě časté kolísání tvarů zaznamenávaných jmen knihařů, V řadě případů sledujeme i , něko
lik dosti odli3ných variant téhož jména. Situaci někdy znejasňuje i různé kombinování křestních jmen a příjmení, pře
zdívek, přídomků. označení ' profese, přičemž je použito
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některýoh

z nioh, takže bez dalších konkordančních
bychom v řadě případů nemohli vůbec usoudit, že jde
o jednu a tutéž' osobu. Jisté p~tíže při komparaoi jmen pů
sobí i dobová záliba, jistě,že pochopitelná, ve zčeštování
jmen přišlých německých kniHařů (~bchodníků a knihvazačů)
a bibliopolů. Určité problémy vznikají i kvůli dobově běž
né záměně námi sledovaných profesí nebo při lišící se priorizaci v opakovaném uváděn! spojenýoh nebo příbuzných profesí téže osoby, např. tiskaře a knihaře. S týmiž otázkami
rozdílnýoh denominací se ovšem setkávají i badatelé mimopouze

údajů

čeští.

Jak již

zmíněno,

v 16. stol, ' dochází k naprosté

převa

ze laického knihvazačství v Čechách. VyskytUjí se sioe

v pramenech - archivních záznamech i v zápisech na přídeš
tí, předsádkách a v blooíCh knižních korpusů - zprávy o vazačích klericích, kněžích a duchovních osobách různých hodností, nejčastěji o kaplanech (významný ještě pozdně goticky orientovaný knihyazač Bartoloměj Trnka v první třetině
16, stol, byl také knězeml), ale tyto výjimky se týkají
osob pracujících bua pro vlastní potřebu nebo pro své nejbližší bezprostřední okolí, I když započteme stále ještě '
existující a pracující klášterní dílny, tato "mimolaická "
kapaoita se úplně ztrácí yedle rozsáhlé a pro trh pracující
městské cechovní produkce vyrábějící pro místní trh, pro
vzdálenější trhy a trhy zahrabiční. A nutno zahrnout i práce specializovaných introligátorů a knihařů obchodníků-va
začů, pracujících pro tiskaře a nakladatele, univerzity a
potřeby partikulárních škol, magistrátů a městských rad
(kancionály, graduály, městské knihy, ale i pro;té manuály,
rejstříky atd,), vrchnostenských úřadů (pozemkové knihy,
urbáře atd,), náboženských společností a církví (čeští bratř í I ); na vyšš í a z'pravidla výtvarné úrovni i pro Indi viduální zákazníky z řad měštanstva, inteligence a šlechty a
zVláště , pak pro šlechtioké blbilofily, panstvo a dvůr,
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Během

16. stol. je tudíž zcela dokončena laicizace
knihvazačské práce, proces, který započal již ve 14. stol.,
a knihvazačství se stává záležitostí především cechovní.
Zrychlení tohoto procesu lze sledovat zvláitě od poloviny
15. stol., souběžně s prudkým šíření. a rozvojem knihtisku
a následným zlevněním knihy, jejím relativním zobecněním
a s celkovým šířením vzdělanosti v dalších vrstvách společ
nosti._ Přestěhování knižní vazby z klášterů do měst je tak
skončeno.

Základnou knihvazačské práce se stává řemeslník
a obchodník, ve větších a velkých městech organizovaný v
příbuzných ceších anebo mající svůj cech vlastní. V Praze
bylo soustředěno mnoho knihařů, především díky kulturnímu
zázemí a značnému počtu obyvatel, univerzitní tradioi a od
osmdesátých let 16. stol. i zde sídlícího dvora, takže tu
měli knihaři, jak již uvedeno, i svůj vlastní cech.
Jako ve většině řemesel, ke konci ló. sto~ •• !lily krizové tendence ~ jak jiŽ· ·na=ačeno, i v ~ihař.kém oboru. 5itua~e se stávala tíživou a stále m~ě se dařilo dodriovat
nutnou cechovní vázanost, umoŽĎUjící slušnou obživu všem
členům

bra trs tva a chrá.n i t před komkurencí .imocechovních
řemeslníků a Obchodníků kázon a poctivost řeme.la. Nelze
pOdceňovat ani letité rozepře mezi knihaři-obchodníky a
knihvazači na jedné a knihkupci-bibliopoly na druhé straně,
rozpory, které byly projevem probíhajícího koncesionování
a znamením předelu před nutnou zásadní diferenciací, ke které však u nás docházelo pouze zvolna a někdy dosti opožděně.
V průběhu 16. stol. neustále přibývá knihařů také na Tenkově, avšak hlavně v praž.kýchměstech. Kpihařské sklady se
vyskytují v Praze podle zpráv v arohivních pramenech hojně
ji teprve až v druhé polovině 16 •• tol. Obecně lze konstatovat, že jak v druhé polovině 16. stol. a na počátka 17.
stol. počet knihařů p~dce vzrůatá, úměrně . tomu hou.tnou
také zprávy o knihařích. Tento vývoj můieme názorně .ledovat i na počtu doohovaných vazeb a v nárůstu eVidovaných
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nářadí,

ucelených skupin

dochovaných v otiscích na pokry-

vech korpusů, tudíž i nárůstu knihařských dílen, a tento
růst počtu knihařských

dílen, dokumentovaný dochovaným va-

zebným ma.teriálem, je zna telný zvláiitě ód poloviny 16. stol.
předbalohorské

až do

doby.

Nárůst knihvazalSaké produkce za.lSiná již s celkovým vze-

stupem produkce tisk~ a počtu tiskařů během rozmáhající se
reformace 2. a

3.

čtvrtiny

16. stol. rovněž v českých ze-

mích a zvláště od poloviny 16. stol., kdy významně narůstá
počet

vydávaný oh knih. K tomu nutno

nějici

dovoz

počítat

i

stále mohut-

knih ze zahraničí díky rozsáhlému importu

a rozvětvenému knižnímu trhu, zároveň s tim pak i prudký
rozvoj naší domácí typografie v dobách melantrišských a veleslavinských, výrazný zvláště z kvantitativního aspektu.
Snad

nejdůležitější přílSinou

hařském

krizového vývoje potiži v kni-

cechu byl neustále stoupajicí

počet příChozíoh,

hlavně německých knihařů (obchodníků-knihvazačů) a knihkupců,

zvláště

zrazuje, že

za vlády Rudolfa II. Obnovení oechu r. 1597 propřílišný 7Zrůst počtu knihařů

lidnění" knihařského
s~bené

a relativní

"pře

femesla na přelomu 16. a 17. stol. způ

návalem českých, ale především oizích knihařů a ob-

chodníků-bibliopolů

do rudolfinské Prahy, vyvolaly zostření

konkurence.
Není v této souvislosti bez významu ~rovnat obdobné potíže, na něž si stěžují i příslušnici jiných cechů ke konci
16. stol. žádající zákroky proti řemeslníkům necechovnim,
nepořádným

- narušujícím monopol cechu a vyvolávajicím neka-

lou konkurenci, a

zvláště

pak proti

cizincům,

kteří

se

přililo

hrnuli do Prahy za vlády Rudolfa II. Nejednou řemeslníci sami žádají ustanovení o cechu nebo obnovu

cechů

stávajioích:

od r. 1576 soustružníci, r. 1580 krejčí (proti ~poběhlcům"
a "ciz:!n : cům tOUlavým"), r. 1584 šmukýři, zvláště tělce postihovaní . přílivem německých, nizozemských a italskÝch "ci-

zozemců neužitečnýoh" a obdobně se oz~ají á

0.

ochranu po-
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mocí zpřísněných cechovních regulí žádají i jiná řemesla
té doby, bránící se proti "tulákUm" a "proti hudlařUm a
cizím".
Zvláštní postavení mezi pražskými knihaři ovšem zaujímali mistři pracující pro potřeby císařského dvora nebo pro
velké šlechtické bibliofily. Z teritoriálního hlediska je
zajímavé, že v Praze počtem patrně převažují knihaři sídlící na , Star~m Městě pražském, snad vlivem určité tradice a
blízkostí univerzity a hlavních tiskařských domů, zatímco
na Novém Městě a na Vyšehradě se objevují knihaři méně čas
to. Totéž platí o knihařích, kteří byli majiteli domů a nabyvateli měštanského práva. Ostatně právě na Starém Městě
měl sídlo i společný knihařský, cech. Zdá se ovšem, že na
Menším }lěstě pražském sídlili spíše "iepší" knihaři a mistři, pracující především pro dvorní zakázky, anebo knihaři
a bibliopolové mimocechovní a přišlí. Na základě archivních
zpráv však můžeme soudit, že čeští mistři přesto ovládali
cech i v době silné imigrace oizinců a usa.zení těchto pří
chozích v pražském cechu po r. 1600.
Podrobnější analýza pramenů týkajících se knihařů v
Čechách 16. stol. je velice ' důležitá z mnoha ohledů. Přede
vším nám Objasňuje sociální postavení jednotlivých skupin
cechovníoh i mimo cech postavenýoh knihařů. Postavení často
opětovaně volených a sázených cechaistrů svědčí o tom, že
šlo o vážené měštany, z nichž někteří byli zřejmě zámožní
mistři a dobře zavedení knihkupci a knihvazači. Objevují se
opakovaně nebo po dloubá léta v p~edstavenstvu cechu, mají
měštanské právo některého ~ pražských měst, jsou uváděni
plným jménem a profesí a s respektem, vzájemně si ručí,
jsou nejčastěji zmiňováni v dokladech, zvláště v městských
knihách. Bohatí cechmistři a mistři měli i nemovitá jmění,
příměshká zemědělství; domy, vinice a další majetky, tak
jako jiní zámožní femeslníci a obchodníci.
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Ve zprávách o knihařích lze sledovat i vzájemné příbu
zenské vztahy a určité knihařské rodiny . ~ekteří impresoři
byli natolik aktivní jako ~,ihaři, že se objevují i pod tímto označením. (Označení knihař ovšem sloužilo některým tisi jako záštita v době, kdy Ferdinand I. zakázal tiskař~ činnost a tiskaři se nazývali pak alespoň knihaři, nebot
knihami mohli obchodovat i nadále.)
Složitost vztahů mezi blízký-mi a často spojovanými profesemi, jak již výše prObíráno, prozrazují i vzájemné dluhy
impresorů a knihařů. Knihaři od nakladatelů-tiskařů kupovali knihy a opatřovali knižní bloky běžnou krámskou vazbou do
prodeje a zůstávali proto nikdy dlužni. V jiných případech
je impresor dlužen knihaři, zřejmě za nakladatelské vazby.
Svědčila by o tom i melantrichovská pozůstalost nebo pozů
stalost Veleslavínova. Naopak existenci nakladatelské vazby
vedle pramenů prozradí i dodnes dochované slepo tiskové vazby
z dílen uvedených knihařů na tiscích jmenované oficíny.
V souvislosti ft nakladatelskou vazbou ještě dodejme, že za
zvláštní případ nakladatelské vazby nutno považovat i mnoho
vazeb českobratrských.
U řady knihařů podle dalších zmínek o jejich činnosti
nebo jednáních nejsme na pochybách, že jde především o knihaře obchodníky, bibliopoly či knihkupce v malém a kramáře.
Ze zpráv je zřejmé, je Prahou na přelomu 16. a 17. stol. prooházelo také mnoho va~drovních tovaryšů, nebot rudolfinská
Praha zřejmě lákala možností Výdělku a svým leskem kulturního i politiokého centra. Uvedený již příliv cizinců-mistrů
je důkazem, že ,Praha tehdy přitahovala i , lepší knihaře a umělce; tím spíše pak byla přitaŽlivým centrem pro 7andrující
tovaryše.
Tovaryši nebo mladí mistři, tak jak bylo obyčejem při
všech ceších, si brali někdy dcery a vdovy knihařů a pokračovali v řemesle. Pokud se v pramenech objevují zmínky o
knihařkách, jde zřejmě o obchodnice-kramářky prOdávající
kařům
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také knihy, jež odebíraly od

tiskařů

nebo

knihařů.

Nelze

předpokládat, že jde o knihařky V běžném tehdy slova smyslu, nebot ženy v našich poměrech nebývaly společensky a

hospodářsky

samostatné

mohly se uplatnit nejspiše v podomním nebo jarmarečníM obchodě, av'alt nikoli v řemesle.
Často termín knihařka označuje i man ž elku knihaře, tudí ž
manželovo zaměstnání i v případě, že šlo o pozůstalou vdovu (sr.v. knihařova - ve smyslu pozdějšího pan í knihařová
atp.).
Podařilo se sestavit mapy zjištěných obchodních spojení pražských knihařů s venkovskými městy a též· obchodní
spojení P~žskýCh knihařů se za·hraničními knižními trhy a
centry. Je zřejmé, že v Praze bylo evidentně soustředěno
nejvíce knihařů a lze oprávněně soudit, že zde sídlila i
absolutní většina knihařů v Čechách vůbec pracujících. Tato
převaha Prahy ještě zesílila ke konci 16. a na počátku 17.
stol. Přesto nacházíme po celé 16. stol. dosti knihařů na
venkově. Existenci řady z nioh ovšem prozrazují pouze jejich dochovaná díla a nikoliv archivní doklady; na venkově
tudíž působili nejen knihaři-obchodníci, ale v řadě venkovských měst,zv1áště měst král·ovských, i knihvazači.
V menších venkovských městech a městečkách byli usazen!
knihaři přesto poměrně vzácní zřejmě proto, ze se knihy kupovaly v Praze nebo knihaři zajížděli na venkpv na jarmarky
s knihami z vlastních krámů nebo s tiskařským sortimentem.
Již Z. Winter soudil, zřejmě oprávněně, že knihař by se byl
mimo větší města vázáním neuživil a pobýval spíše pOblíž
tiskáren. Domníváme se, že blízkost tiskáren nebyla podmínkou knihařovy existenoe, avšak venkovský terén skýtal zřejmě
mnohem méně příležitostí než krá1ovská . města nebo větší mě
sta poddanská - pokud se ovšem nejednalo o knihvazače pracujícího pro šleohtiokého bibliofila na jeho .panství. Dále
konstatováno, že ve venkovských městeoh byly knihařské krámy vzácné a že knihy ZdA prodával obyčejně místní kramář,
ft

s výjimkou

výročních

trhú

navštěvovaných knihaři.

Objevíme také formana dov~žejícího knihy nebo obchodujícího knihami, který je titulován jako knihař . V r. 1581
se vyskytl zajímavý případ, kdy pražský Matouš knihař se
soudí s autorem knihy, jemuž -knihy vázal" a který je pak
svázané prodával jiným knihař~, Adamovi Šmukýři a Janu Komorovi po 6 gr. bílých. Naskytne se též zmínka o tom, že
kni~f váže knihy knihaři, zřejmě obcbodníkovi, anebo že
knihař-introligátor kupuje již svá.ané ~ihy. Mezi knihaři
se objevují též židé, jmenováni jsou Enoeh, Adam, MOjžíš,
Juda a další knihaři, není však vyloučeno, jak vyplývá z
tehdejšího výrazu knihař, ie tito knihaři knihy pouze kolportovali a proÓ&vali, avšak nikoli vázali. Jsou však uváděni i židovští impre.oři.
Knihařská dílna i krám bývaly v domě zároveň. Významní
pražští knihaři mili mimo 8vúj krám, sklad a dílnu někdy i
prodejní krámské stánky na rúzných veřejnÝCh místech, na
tržištích a v kotc:ích a na počátku 17. stol. ;:·. :KVlálltě na
"paláce Hradu pražského", tj. ve Vladislavském sAle Pražsk~ho hradu, jak nás i . poučuje známá Sadelerov3 rytina z
r. 1607 . ~opis inventářú pražských knihařských dílen 16. a
prvních desetiletí 17. stol. je dosti dobře znám ze soupisú
v !nihách testa~emtú a kiattú ft jsme rovněž zpraven i o knihařském nářadí v ranesanční knihvazačské dílně z grafik
Josta Ammana, kde jsou vyobrazeni i knihaři p ř i práci. Tře
baže se jedná o materiál mimočeský, lze opróvněně soudit na
analogické poměry i v Praze. V českém materiálu máme zato
zachován portrét českého knihaře z druhé poloviny 16. stol.
Počet dOChovaných . českých renesančních vazeb druhé poloviny 16. a počátku 17. stol., který nutno považovat za
pouhý zlomek púvgdní produkce knihařskách dílen je překva
pující , byt jde větši~ou o h.~nou slepo tiskovou produkci .
Je zřejmé, le knihaři i při yyužiti poměrně rychlých a levn ých výzdobných technik válečkového slepotisku zvládali do-

2~~

{ I

slova masy knižních

bloků,

aby

vyhověli

dobové poptávce,

zakázkám nakladatelů, zájmu studentů, ale i poměrně širokých vrstev obyvatelstva. Knihaři museli zdobit rychlou a
poměrně levnou výzdobnou technikou zřejmě i značná části
nákladu knih, opatřených slepotiskovými vazbami, zdobenými
charakteristickou rámovou kompozicí a vloženými poli pro
iniciálová supralibroB budoucího majitele -a pro datum nabytí kpihy.
Dodejme ještě, že obdobně ja~o materiál na pokryvu desek knihař kupoval od koželuhů, případně od jirchářů a výrobců pergamenu (pergameníků), nevyráběl sám ani kování a
spony. Je však téměř jisté, že sám dokončoval přípravu usní,
koupenÝoh v surovém stavu, pro tlačení nebo:.,zlacení a zabý ..'
val se speciálními apreturami, mořením, hlazením nebo tenče
ním kůže před aplikaoí pokryvu na desky.
V době značné specializaoe cechovní~h řemesel se výrobou knihařského kování a spon (spony jsou nezbytné u ~šech
knižních bloků opatřených dřevěnými deskami) zab)~ali rotšmídi, ale příp. i zlatníci, zámečníci, kovorytci, kovotepci a kovolitci. Zejména výroba velkých a bohatě zdoben ých
kusů s plastickou výzdobou pro rozměrné vazby velkých rukopisných 'kodexů liturgické povahy anebo kancionálů literátskýoh bratrstev byla nejen nákladnou, ale i kovoliteoky náročnou záležitostí. Přesto však v inventářích knihařských
dílen 16. stol. bývá uváděno i nářadí k opracování dře va a
k obrábění kovů, což by nasvědčovalo, že v dílně byly dodatečně upravovány nebo přizpůsObovány dřevěné desky a zřejmě
i některé kovové prvky korpusů. Zato mohutné dřevěné desky
k velikým a hmotným korpusům, protože již šlo spíše o truhlářské

dílo, byly zhotovovány truhláři.
Není vyloučeno, že dřevěné desky menších formátů si
knibaři zhotovovali z bukových prkének sami. Bezpečn~ zato
víme, že lepenkové desky vazeb si knihaři zhotovovali. Staré lepenky ovšem tvořily namísto dnešní kompaktní papírové

278

masy vrstvy nekompaktní papírové makulatury, spojené navzáJem ~krobem. Často bývalo používáno i nepotřebných nebo derektních rozdroených knilnícb

bloků,

zrušených knih nebo

korekturních obtahů, slepených a přiříznutých na potřebný
rormát. Jak známo, tato okolnost bývá

někdy

po staletích

zdrojem š~astných a namnoze unikátnícb nálezů; jen takto se ,
např.-

zachovala ve zlomcích

většina nástěnných kalendářních

minucí z počátku 16. stol. Zároveň ovšem tento zdroj ~~ikát
nich

nálezů způsobil,

kých

nadšenc~,

dílty nešetrnému

buditelů

hledačlItví

i váinjch bi.torických

18. a 19. lItol., zánik velkého mno!stvi
vazeb
še

II

lepenkovými deskami a s

stručná

zpráva k pojmu

knihař

ko~enými

v

českýcb renesančnícb

pokryvy. Potud na-

v pražském

a k.~ižním trhu druhé poloviny 16. stol.

obrozenec-

badatelů

~~ihvazačstvi
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Bohumil

Nu s k a

Zym Begriff "Buchbinder" in irager Buc~binderei und am
Buchermarkt in der 2Iweiten RaUte des 16. Jahrhunderts
Zusem:nentassung
Der Autor zeigt aut Grund der te~inologiachen Analyse
des Begriffs in den Worterbuchern Daniels Agam von Veleslavin aus den J~~ren 1586-1598 die Unstebilitat und die Breite dieses Begriffs. Eine wichtige Rolle spielte debei auch
profe"ssionelle Ausdruckslúsigkeit der Fachgebiete, dia sich
mit der Produktion und Distribution der Bucher beschaftigten. Die Handwerker und Keu!leute vereiBigten diese Fachgebiete na ch L~en Moglichkeiten und Umstanden.
Die Buchbinder waren in Prag schon seit der Ralfte des
14. Jahrhunderts zUnttig organis1ert, 1hre Zun!t wurde w1eder 1m Jahre 1597 erneuert. Damals WUl"den auch n~ue Zun!tart1ke1 herausgegeben. Die Buchbinder der Prager A1t- und Neustadt waren in einer Zun!t organ1siert. Auch in der .rn~uer
ten Zun!t konzentrierten sich verschiedene Jypen: Buehhandler und Buchbinder.
"
A.m'.Ende des 16. Jahrhunderts wurde in Pra, sehoR bei wen!gstens einem Teil der Verlage der Ver1agsbycheinband gelaufig, eine grosse Menge der ~enaissanceeinbande Prager
Herkuntt kann man au! den auslandischen Drucken !inden. Diese wurden ghne Einband in Fassern oder in ~aketen nech_Bohmen einge!uhrt. Ausser den_Verlags- und Kramerbucheinbanden
sind versch1edene Bueheinbande,_die individuell beste11t wurdl:n, belegt. Die einge!uhrten_Bucher mit den Prager Bucheinbanden wurden vorwiegand in Nurnberg, Basel, Venedig, Wien,
Ka1n a.R., Fr~!urt a.M., Leipzig, Lyon, Paris und AntwerP2n gedruckt. Fur den Prager Merkt w&t &ID Anteng vor al1em
Nurnberg von besonderer Bedeutung, spater Frankfurt und erst
am tnde des 16. Jahrhunderts auch Leipz1g. Trotzsteigender
in1andischer Buchproduktion wuchs die Buehereintyhr 1m Laufe des 16. Jahrhunderts nech und nach. Als Gescha!tsvermitt1er der grossen Verleger §ind in Bohmen sehon vom An!ang des
16. Jahrhunderts an die Bucheragenten "puehturer, buch fuehrer" belegt. In Bohmen versorgten den inneren Markt die Geschattsleute-Buchb!nder au! den Jahrmárkten. Weiter ex1stierten die Kommissionare, die mit Krediten arbe.teten. Nach dem
Jahre 1547 verbot Ferdinand I. in Prag die Tatigkeit der Buchdruck2r, dazu hal! die Ausdrucklosigkeit der Begri!!e und
dia Nahe der Handwerke. Ein Teil der Buchdrucker wurde dann
als Buchbinder-Kautlaute tatig. In prag konzentrierte sich
1m 16. Jahrhundert und vorwiegend_um das Jahr 1600 dia absoluta Mehrhait der Buchbinder in Bohmen. Die Technik, dia
sie benutzten, war scgnell und b111ig und sie verzierten
derart grosse Menge Bucher.

