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GLASER Rudolf (1801–1868) 
 
 

I. Historie původce 
 
Rudolf Vít Glaser se narodil 14. června 1801 v rodině Františka Glasera a jeho ženy Terezie 
rozené Horné1. Oba rodiče byli herci Stavovského divadla v Praze a v době synova narození 
bydleli na Starém Městě pražském v domě čp. 54 na rohu tehdejší Josefovské třídy a Kaprovy 
ulice. O dva roky později se Terezie Glaserová, oblíbená pražská umělkyně, vzdala své 
divadelní kariéry a manželé zakoupili dům čp. 572 na Ovocném trhu, kde František Glaser 
provozoval hostinskou živnost až do své předčasné smrti roku 18122. Poté vedla podnik, který 
je v zápise školního katalogu označován jako kasino, vdova Terezie Glaserová. Svého 
manžela však přežila pouze o tři roky, a tak syn Rudolf zcela osiřel už ve svých čtrnácti 
letech. Opatrovníkem nezletilého Rudolfa se stal soukromník Matěj Kadleček.  

Do svých jedenácti let navštěvoval Rudolf Glaser hlavní školu u Matky Boží před 
Týnem a poté studoval s výtečným prospěchem na Akademickém gymnáziu. Po úspěšném 
zakončení středoškolského studia roku 1817 byl přijat na Karlo-Ferdinandovu univerzitu 
v Praze, kde po úvodním tříletém studiu filozofie vystudoval práva. Zpočátku pomýšlel 
na právnickou kariéru a složil první ze čtyř rigorózních zkoušek nutných k dosažení doktorské 
hodnosti. Brzy však od záměru upustil a začal se připravovat na učitelské povolání. Za tím 
účelem složil řadu zkoušek včetně jazykových. V roce 1833 byl jmenován adjunktem 
teoretické a morální filozofie u profesora Franze Exnera na pražské univerzitě, avšak ani tato 
volba povolání nebyla definitivní. Jeho životním posláním se nakonec stala literatura 
a knihovnictví. V roce 1837 přijal místo třetího písaře v univerzitní knihovně a ve stejném 
roce začal redigovat časopis Ost und West, Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben.  

Literatura a studium jazyků poutaly jeho zájem již v mládí. Během studia 
na Akademickém gymnáziu vydával se svými spolužáky Karlem Hugem a Ignácem 
Rösslerem studentský časopis Vogelzeitung, do kterého přispíval také Karl Egon Ebert. 
S Ebertem ale i dalšími přáteli z gymnazijních let se opět sešel na právnické fakultě. Právě 
studijní léta 1819–1823 se ve světle dochované pozůstalosti jeví jako nejplodnější období 
z hlediska Glaserovy básnické tvorby. Své první verše publikoval mj. v časopisech Kranz 
a Zeitung für elegante Welt. V roce 1934 pak vydal svou jedinou sbírku básní, nazvanou 
prostě Gedichte, která nesla věnování nejvyššímu purkrabímu hraběti Chotkovi. O dva roky 
později byl odměněn zlatou pamětní medailí za redigování knihy věnované návštěvě 
císařského páru v Praze v roce 1833.  
 Časopis Ost und West začal vycházet v červnu 1837. Podle svědectví Karla Sabiny3 
mohla být myšlenka nového časopisu proměněna v reálný skutek díky podnikatelskému 

                                                 
1 AMP, Sbírka matrik, JAK N7 (1784–1811), pag. 265. 
2 viz HOFMAN, Alois, Die Prager Zeitschrift „Ost und West“. Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-
slawischen Verständigung im Vormärz. Berlin: Akademie-Verlag 1957, s. 29; ČAREK, Jiří, Z dějin 
staroměstských domů. Ovocný trh a Havířská ulice, PSH XIX, s. 10; údaj o otcově povolání viz zápis v hlavním 
katalogu Staroměstského gymnázia z let 1812–1815 ve fondu „Akademické gymnázium Praha II.“ uloženém 
v AMP.  
3 SABINA, Karel, Vzpomínky. Praha: Nakl. Fr. Borový 1937, s. 28. 
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záměru úředníka Jakoba Sambse, který chtěl zúročit své úspory ve vydavatelském podniku. 
Schopného redaktora našel v novopečeném knihovníkovi Rudolfu Glaserovi. Avšak 
už po dvou letech převzal vydávání časopisu sám Glaser, který do podniku vložil své rodinné 
dědictví.  

Nový časopis si kladl za cíl seznamovat německou veřejnost s literaturou, uměním 
a kulturním životem slovanských národů. Rudolf Glaser, velký obdivovatel díla J. W. Goetha, 
chtěl svým činem naplnit slova německého básníka o šíření duchovní kultury a potenciálu 
multietnických Čech stát se křižovatkou kulturních proudů. Prostředkem k tomuto cíli mělo 
být vzájemné poznání, a to především na poli literatury a kultury, které Glaser vnímal v duchu 
hegelovských idejí jako hlavní projev ducha národa.  

Spolu s Karlem Egonem Ebertem náležel k okruhu mladých německých intelektuálů, 
kteří se hlásili k ideji českého zemského vlastenectví a věřili v možnost klidného soužití obou 
etnik a jejich plodné spolupráce. S jejich českými vrstevníky je spojoval obdiv a zaujetí 
pro staré české dějiny a mýty, v kterých čerpaly náměty své literární  tvorby. Řada z těchto 
autorů se objevuje mezi pravidelnými přispěvateli Ost un West ( K. E. Ebert, F. Bach, 
A. Meissner, S. Kapper, K. G. Herloszsohn, M. Hartmann ad.). Glaserovi se však podařilo 
shromáždit kolem časopisu široký okruh kvalitních autorů nejen německo-českých, ale též 
českých a zahraničních. Udržoval kontakt s řadou význačných českých spisovatelů, umělců 
a vědců. Již v roce 1823 se seznámil prostřednictvím Eberta s F. Palackým, mezi jeho osobní 
přátele patřili V. Hanka, K. Sabina a především P. J. Šafařík, pod jehož vedením pracoval 
řadu let v pražském Klementinu. V Ost und West publikovali mj. J. E. Purkyně, 
F. L. Čelakovský, J. Kollár, K. J. Erben, J. E. Vocel a v německém překladu zde vyšly též 
ukázky z tvorby K. H. Máchy. V časopise byl přirozeně věnován velký prostor též současné 
německé poezii a próze, přinášel však také zprávy o literárním a kulturním dění z celé 
Evropy. Díky svým bohatým zahraničním stykům, které ještě prohloubil v dlouholetém 
kontaktu s P. J. Šafaříkem a jeho četnými návštěvami ze slovanských zemí, mohl udržovat 
pravidelné zpravodajské rubriky z Ruska, Valašska a Moldávie, rozděleného Polska 
a jihoslovanských zemí. Ze západoevropské literatury získali redaktorovu pozornost 
především romantičtí autoři jako například G. G. Byron, P. B. Shelley, A. de Musset, 
A. Dumas st. a V. Hugo.  
 Od druhého ročníku časopisu získal Glaser obětavou pomocnici ve své manželce 
Julianě, sestře tehdy již slavného německo-českého básníka Karla Egona Eberta. Juliana 
se narodila roku 1806 jako nejmladší dítě zemského advokáta a dvorského rady knížete 
Fürstenberga Franze Xavera Michaela Eberta. Karl Egon a Juliana měli ještě další dvě sestry, 
nejstarší Vilemínu, provdanou za skladatele Václava Jana Tomáška, a Elišku, z jejíhož 
manželství s guberniálním radou Josefem Hansgirgem vzešel nadaný básník a publicista Karl 
Viktor Hansgirg, mj. autor obsáhlé vzpomínky věnované památce R. Glasera4. Kultivované 
prostředí Ebertovy rodiny mladého Glasera význačně ovlivnilo, svého stejně starého přítele 
si upřímně vážil a nemenší úctu cítil k jeho celé rodině. Ve fondu jsou dochovány Glaserovy 
básně věnované K. E. Ebertovi, tvorbě umělecky nadaných příslušníků široké rodiny Ebertů 
                                                 
4 HANSGIRG, Karl Viktor, Rudolf Glaser. Biographisch-literarische Skizze. Mittheilungen des Vereins für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1870, roč. 8, č. 8, s. 246–259. 
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byl věnován v Ost und West značný prostor jak v ukázkách, tak v recenzích. Své básně zde 
publikovala také Juliana Glaserová, u níž se vedle rodinného literárního talentu projevilo 
i hudební nadání. Spolu se starší sestrou byla žačkou V. J. Tomáška a často vystupovala 
v jeho hudebním salonu i na veřejnosti.  
 Navzdory úsilí obou manželů se časopis potýkal s nezájmem jak u českých, tak 
německých čtenářů. Do těžké finanční situace se dostal ve 40. letech, kdy sílící národnostně-
emancipační tendence, které Glaser upřímně podporoval, začaly štěpit obyvatelstvo Čech 
na dva tábory. Glaserovu nadčasovou myšlenku plodného multietnického soužití jeho 
současníci nedocenili. Především nezájem českého publika zklamal Glaserovo očekávání, 
který si na nevděk Slovanů stěžoval v dopisech svým přátelům a přispěvatelům. Značný ohlas 
získal časopis v zahraničí, kde se stal jedním z významných zdrojů informací o evropském 
kulturním dění.   

Ve snaze rozšířit čtenářskou základnu a zainteresovat českou stranu na osudu 
periodika nabídl Glaser správnímu výboru Vlasteneckého muzea, aby výbor využíval jeho 
časopis pro publikování článků Časopisu Českého muzea, která jsou určená širší, nikoliv jen 
vědecké, obci. Redaktor měl zájem především o příspěvky věnované archeologickým 
památkám a starožitnostem, které by doprovázely obrazové přílohy. Glaserův návrh však 
nebyl přijat5. Neúspěšná byla také jednání o převzetí časopisu J. P. Jordanem, propagátorem 
lužickosrbské kultury a pravidelným přispěvatelem Ost und West. Glaser nebyl ochoten 
přistoupit na Jordanův požadavek, že spolu s časopisem převezme též jeho přílohu Prag. 
Časopis pak vycházel ještě další dva roky, než mu poslední ránu zasadil dramatický vývoj 
událostí v roce 1848. Sám Glaser „Jaro národů“ nadšeně přivítal, na stránkách časopisu 
se věnoval aktuálnímu dění, požadavku konstitučního zřízení, národnostní rovnoprávnosti 
a občanských svobod. Spolu s Ebertem podepsal společné prohlášení českých a německých 
spisovatelů z 21. března 1848, vyzývající ke svornému postupu a rovnosti obou národů. 
Zatímco však čeští Němci viděli záruku občanských svobod v připojení českých zemí 
k ostatním německým státům, česká reprezentace slavným Psaním do Frankfurtu svou účast 
v přípravném sněmu odmítla. Ačkoliv Glaser hleděl s pochopením na panslavistické 
sbratřovací tendence, austroslavistická koncepce české politiky byla pro tohoto 
přesvědčeného liberála krokem zpět. V rozjitřené atmosféře rašícího národnostního konfliktu 
přišel časopis o své příznivce na straně čtenářů i přispěvatelů. Poslední číslo časopisu vyšlo 
10. června a poté jeho vydávání ukončil stav obležení.  

Po potlačení revoluce se Glaser stáhl do ústraní a plně se věnoval knihovnické práci 
a studiu starých germánských jazyků a sanskrtu. V roce 1854 převzal po svém švagrovi funkci 
knihovníka knížete Fürstenberga a o deset let později byl jmenován knihovníkem Spolku 
pro dějiny Němců v Čechách. Po dlouhodobé nemoci zemřel 15. srpna 1868 ve svém 
smíchovském bytě a byl pochován na Malostranském hřbitově, odkud byly jeho ostatky 
později přeneseny na smíchovský hřbitov Malvazinky. 
 
 

                                                 
5 SKLENÁŘ, Karel, Jan Erazim Vocel. Zakladatel české archeologie. Praha : Melantrich 1981, s. 143. 
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II. Dějiny fondu 
 
Pozůstalost Rudolfa Glasera byla původně spolu s dalšími pozůstalostmi německy píšících 
autorů uložených v Archivu hl. města Prahy součástí rozsáhlého archivního souboru Spolku 
pro dějiny Němců v Čechách. Spolek pro Dějiny Němců v Čechách byl založen roku 1862 
a představoval jedno z nejvýznamnějších kulturních sdružení českých Němců až do svého 
zániku v roce 1945. Spolek vydával vlastní časopis, podporoval vydávání děl německo-
českých autorů a založil vlastní knihovnu, jejíž fondy se rozrostly do úctyhodného rozsahu 
45 000 svazků. Vyvíjel též sbírkovou činnost a shromáždil řadu písemných pozůstalostí 
německo-českých spisovatelů, umělců a veřejně činných osob. Rudolf Glaser působil 
v 60. letech 19. století jako knihovník spolku a na základě dochovaného přípisu lze usuzovat, 
že jeho písemnosti předala spolku jeho manželka Juliana Glaserová. 

Právě bohatá knihovna spolku byla příčinou uložení těchto pozůstalostí v Archivu 
hl. města Prahy. Když 8. května 1945 vyhořelo novogotické křídlo Staroměstská radnice, kde 
sídlil městský archiv, utrpěly nenávratné ztráty nejen některé z archivních sbírek a fondů, ale 
také archivní knihovna. Tehdy bylo rozhodnuto nahradit ztráty knihovními fondy německých 
spolků a institucí konfiskovaných na základě dekretu prezidenta republiky č. 108/45 Sb.6 
Spolu s knihovnou Spolku pro dějiny Němců v Čechách byly předány i archivní sbírky, které 
spolek shromáždil. Archivní registratura neobsahuje přesný záznam o předání fondu, nicméně 
na základě zprávy o činnosti archivu z roku 19497 lze usuzovat, že k němu došlo již v letních 
měsících roku 1945.  

Knihovna spolku se nedochovala v úplnosti, neboť část jejích fondů získala též 
Československá akademie věd a další instituce. O delimitaci archivních sbírek sdružení 
se však písemnosti registratury Archivu hl. města Prahy nezmiňují. Předběžný soupis fondu 
Spolku pro dějiny Němců v Čechách z počátku 90. let8 uvádí 24 písemných pozůstalostí,  
včetně písemností Rudolfa a Juliany Glaserových, které byly krátce poté z fondu vyčleněny 
do samostatných fondů.  
   
 

III. Archivní charakteristika 
 
Fyzický stav dochovaných písemností je uspokojivý, zásah konzervační dílny si vyžádaly 
pouze 4 listy, které byly poškozené natržením (inv. č. 5, 45, 96 a 121). Při restaurování  
archiválií byl použit tenký japonský papír a 5procentní roztok Tylose MH 1000. Ve fondu 
nebylo skartováno. 
 Při pořádání bylo využito schématu doporučeného pracovníky Československé 
akademie věd pro řazení dokumentů osobních fondů.9  
 

                                                 
6 AHMP, Spisovna AHMP, manipulační období 1945–1965, sign. E XXVIII. 
7 AHMP, Spisovna AHMP, manipulační období 1945–1965, sign. E XXIX. 
8 AHMP, Spisovna AHMP, manipulační období 1945–1965, karton označený „Pomůcky“. 
9 EDEREROVÁ, Radka – PODANÝ, Václav. K problematice osobních archivních fondů. Sborník archivních 
prací, 34, 1984, s. 310–350. 
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Schéma uspořádání 

 Životopisný materiál 
 Osobní dokumenty 
 Deníkové záznamy 
 Korespondence 
 Přijatá 
 Rodinná 
 Osobní 
 Odeslaná 
 Rodinná 
 Osobní 
 Vědecká, odborná a literární činnost původce 
 Filologické práce a překlady 
 Poezie 
 Literárně-kritické příspěvky 
 Varia 
 Dokumentace 
 Materiály rodinných příslušníků 
 Glaser Franz 
 Ebert, Simon Karl 
 Tomášek, Václav Jan 
 Materiály jiných a nezjištěných autorů 
 
Osobní doklady byly uspořádány chronologicky již v době uložení dokumentů ve Spolku 
pro dějiny Němců v Čechách, jak o tom svědčí soupis datovaný rokem 1907. Mezi 
biografické materiály byly zařazeny též záznamy deníkového typu, přestože mnohé z nich 
vykazují podobnost spíše s literárními poznámkami, neboť torzovitě dochované zápisky 
viditelně tvořily souvislou řadu. Z oddílu korespondence bylo vyčleněno 5 kusů dopisů rodiny 
Manikowských a Stolzových, které byly adresované manželce Rudolfa Glasera a přiřazeny 
do osobního fondu Juliany Glaserové. 

Nejzávažnějším problémem při zpracování fondu se ukázalo určení autorství 
dochovaných básní, literárně-kritických příspěvků, recenzí, výpisků a nejrůznějších 
poznámek, které jsou jen zřídka signované (jménem či používaným pseudonymem Alfrid). 
Z tohoto důvodu byly rukopisy a tisky rozděleny do dvou oddílů nazvaných „Vědecká, 
odborná a literární činnost původce“ a „Materiály jiných a nezjištěných autorů“. Do prvého 
oddílu byly zařazeny pouze rukopisy signované, určené na základě jejich srovnání 
s podepsanými a publikovanými díly nebo zmíněné v literatuře věnované osobě Rudolfa 
Glasera, do druhé skupiny pak byly začleněny všechny ostatní básně a příspěvky, u nichž 
nebylo možné Glaserovo autorství potvrdit. Určení autorství dále komplikuje široký záběr 
činnosti původce, který působil v různých etapách svého života jako univerzitní adjunkt, 
knihovník, literární kritik a vydavatel. Ve všech těchto funkcích a veden celoživotním 
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hlubokým zájmem o literaturu shromáždil řadu přípravného materiálu, výpisků a poznámek, 
které lze jen stěží odlišit od poznámek k vlastnímu dílu.  
 
 

IV. Obsah fondu 
 
Fond obsahuje 126 inventárních položek uložených ve 4 kartonech. Písemnosti z let 1796–
1868 zahrnují osobní doklady, deníkové záznamy, korespondenci, rukopisy a tisky vlastních 
literárních a filologických prací, poznámky a přípravný materiál, dokumentaci k fondu, varia, 
materiály rodinných příslušníků a nezjištěných osob. 

Jedná se evidentně pouze o torzo pozůstalosti, neboť s výjimkou úryvku z epické 
básně J. E. Vocela Přemyslovci (inv. č. 123) zcela scházejí materiály související 
s redigováním Ost und West, které by za 11 let časopisu existence musely obsahovat 
přinejmenším rozsáhlý soubor korespondence. Právě tyto materiály by byly velice cenné 
pro historické a literárně-historické bádání. Přitom pozůstalost Rudolfa Glasera uložená 
v Archivu hl. města Prahy je jediný zjištěný archivní fond tohoto básníka a redaktora.  

Velmi dobře zachovalý je naopak soubor osobních dokladů, které dokumentují 
všechny zásadní události v životě R. Glasera. Jeho osobnost a duchovní vývoj dokreslují 
deníkové zápisky ze studentských let. Čestnou výjimku v torzovitě dochované korespondenci 
představují čtyři desítky dopisů skladatele V. J. Tomáška. 

Vlastní dílo R. Glasera je ve fondu zastoupeno značně nerovnoměrně. Zatímco 
přípravné verze jediné vydané básnické sbírky a překladové práce z pozdějších let jsou 
ve fondu dochovány v hojném počtu, jeho prozaickou a literárně-kritickou činnost, které 
věnoval většinu svého života, dokumentuje fond spíše nahodile. Ačkoliv byl Glaser autorem 
pravidelné recenzní rubriky v Ost und West, v dochovaném fondu nalezneme jen skromné 
stopy jeho bohaté literárně-kritické tvorby. Tento fakt podporuje domněnku, že materiály 
vydavatelství Ost und West tvořily původně samostatný soubor, který se do dnešních dnů 
nedochoval.  

 
V. Protokolární záznam o zpracování fondu 

 
Fond v Archivu hl. města Prahy uspořádala a 6. prosince 2012 inventář sestavila Petra Krátká.  
Archivní soubor zahrnuje 126 inventárních a 4 evidenční jednotky.  
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Životopisný materiál
Osobní dokumenty

vysvědčení z Týnské hlavní školy 
orig., něm., pap., 226 x 190 mm, 1 list, 
pečeť 

1 1809 1

vysvědčení z Akademického gymnázia 
v Praze
orig., lat., pap., 235 x 380 mm, 1 list, 
pečeť pod oplatkou
 

2 1817 1

vysvědčení o vykonaných atestacích na 
Filozofické a Fyzikálně-matematické 
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity
orig., lat., pap., 200 x 335 mm a 200 x 
325 mm, 26 listů, 26 slepých pečetí 

3 1818–1820 1

potvrzení o vykonaných atestacích na 
Filozofické a Fyzikálně-matematické 
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity
orig., lat., pap., 240 x 380 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

4 1820, listopad 27. 1

vysvědčení o vykonaných atestacích na 
Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity
orig., lat., pap., 325 x 190 mm a 335 x 
190 mm, 10 listů 

5 1821–1823 1

vysvědčení o vykonaných atestacích na 
Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity
orig., něm., pap., 198 x 330 mm, 2 ll, 
slepá pečeť 

6 1824 1

dekret jmenující Rudolfa Glasera 
adjunktem teoretické a morální 
filozofie na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy
orig., něm., pap., 215 x 354 mm, 1 
dvojlist, pečeť pod oplatkou 

7 1833, prosinec 4. 1
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dekret jmenující Rudolfa Glasera 
jednatelem dětské opatrovny na 
Hradčanech (Kleinkinderbewahranstalt 
am Hradschin)
orig., něm., pap., 215 x 343 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

8 1834, srpen 15. 1

dekret prodlužující Rudolfu Glaserovi 
místo adjunkta teoretické a morální 
filozofie na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy
orig., něm., pap., 225 x 370 mm, 1 
dvojlist, pečeť pod oplatkou
 

9 1835, listopad 17. 1

vysvědčení Rudolfa Glasera o znalosti 
českého jazyka
orig., něm., pap., 245 x 400 mm, 1 
dvojlist 

10 1836, říjen 3. 1

vysvědčení Rudolfa Glasera o znalosti 
italského jazyka
orig., něm., pap., 244 x 392 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

11 1836, říjen 27. 1

oznámení Českého zemského prezidia 
o udělení císařské zlaté pamětní 
medaile
orig., něm., pap., 235 x 370 mm, 1 
dvojlist, pečeť pod oplatkou 

12 1836, listopad 29. 1

pochvalný list Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy při příležitosti 
udělení zlaté medaile Rudolfu 
Glaserovi
orig., něm., pap., 212 x 343 mm, 1 
dvojlist, pečeť pod oplatkou 

13 1836, prosinec 8. 1

dekret jmenující Rudolfa Glasera 
třetím písařem pražské Univerzitní 
knihovny
orig., něm., pap., 207 x 340 mm, 1 
dvojlist, pečeť pod oplatkou 

14 1837, říjen 13. 1

příkaz k výplatě mzdy Rudolfa Glasera 
v pozici písaře Univerzitní knihovny v 
Praze
opis, něm., pap., 235 x 352 mm, 1 list 

15 1837, prosinec 1. 1
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příkaz k výplatě mzdy Rudolfa Glasera 
v pozici písaře Univerzitní knihovny v 
Praze
orig., něm., pap., 212 x 350 mm, 1 list 

16 1845, květen 13. 1

potvrzení prof. dr. Augustina 
Schleichera, že Rudolf Glaser ovládá 
sanskrt
orig., něm., pap., 215 x 350 mm, 1 
dvojlist; opis; něm., pap., 237 x 385 
mm, 1 list 

17 1852, listopad 4. a 
9. 

1

potvrzení Philippa Schwelleho, že 
Rudolf Glaser ovládá anglický jazyk
orig., něm., pap., 210 x 342 mm, 1 
dvojlist; pečeť; opis, něm., pap., 236 x 
384 mm, 1 list 

18 1852, listopad 6. a 
9. 

1

přípis ředitele Univerzitní knihovny 
předkládající Českému místodržitelství 
žádost Rudolfa Glasera
orig., něm., pap., 215 x 350 mm, 1 
dvojlist 

19 1852, listopad 11. 1

dekret jmenující Rudolfa Glasera 
knihovníkem knihovny Karla Egona, 
knížete Fürstenberga
orig., něm., pap., 210 x 330 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

20 1854, července 9. 1

oznámení ředitele knihovny P. J. 
Šafaříka Rudolfu Glaserovi o zvýšení 
platu knihovníka
orig., něm., pap., 220 x 350 mm, 1 list, 
pečeť pod oplatkou 

21 1856, leden 25. 1

oznámení ředitele Univerzitní 
knihovny o přiznání drahotního 
příplatku
orig., něm., pap., 216 x 350 mm, 1 list, 
pečeť pod oplatkou 

22 1856, únor 6. 1

uznání a poděkování Karla Egona 
knížete Fürstenberga za práci 
vykonanou Rudolfem Glaserem při 
pořádání knížecího archivu a knihovny
orig., něm., pap., 220 x 351 mm, 1 list 

23 1856, duben 19. 1
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oznámení Spolku pro dějiny Němců v 
Čechách Rudolfu Glaserovi o 
jmenování spolkovým knihovníkem
orig., něm., pap., 231 x 290 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

24 1864, červen 3. 1

uznání Spolku pro dějiny Němců v 
Čechách Rudolfu Glaserovi za práci 
odvedenou ve spolkové knihovně a 
přiznání finanční odměny
orig., něm., pap., 230 x 290 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

25 1864, červen 9. 1

sdělení Spolku pro dějiny Němců v 
Čechách o volbě Rudolfa Glasera 
spolkovým knihovníkem 
orig., něm., pap., 215 x 348 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

26 1865, květen 31 1

uznání a poděkování Spolku pro dějiny 
Němců v Čechách Rudolfu Glaserovi 
za práci odvedenou ve spolkové 
knihovně
orig., něm., pap., 215 x 352 mm, 1 
dvojlist, pečeť 

27 1865, srpen 27. 1

oznámení vedení Univerzitní knihovny 
o zvýšení platu
orig., něm., pap., 217 x 355 mm, 1 
dvojlist 

28 1865, listopad 25. 1

uznání a poděkování Spolku pro dějiny 
Němců v Čechách Rudolfu Glaserovi 
za práci odvedenou ve spolkové 
knihovně
orig., něm., pap., 228 x 290 mm, 1 
dvojlist 

29 1866, červen 11. 1

oznámení vedení Univerzitní knihovny, 
kterým ministerstvo školství a kultu 
vyslovuje Rudolfu Glaserovi uznání za 
obětavou péči o zachování knihovních 
fondů za pruské invaze
orig., něm., pap., 216 x 350 mm, 1 
dvojlist 

30 1867 1
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úmrtní list Rudolfa Glasera
[opis], něm., pap., 217 x 355 mm, 1 
dvojlist 

31 1868, září 2 1

oddací list Rudolfa Glasera a Juliany 
Ebertové
výtah z matriky farního úřadu sv. 
Tomáše v Praze, něm., pap., 355 x 220 
mm, 1 list 

32 1868, září 1

Deníkové záznamy

Gefühle, Bilder, Ansichten, Recesionen
něm., rkp., 23 ll 

33 1819–1820 1

Mancherlei Bemerkungen
něm., rkp., 12 ll 

34 1821, leden–únor 1

Erinnerungsbuch, Gefühle und 
Ansichten über Leben und Literatur
něm., rkp., 16 ll 

35 1821, listopad 1

Erinnerungsbuch über Leben und 
Literatur, II
něm., rkp., 16 ll 

36 1821, prosinec 1

Erinnerungsbuch über Leben und 
Literatur, III
něm., rkp., 16 ll 

37 1821, 
prosinec–1822, 

leden 

1

Erinnerungsbuch über Leben und 
Literatur, IV
něm., rkp., 20 ll 

38 1822, leden–únor 1

Erinnerungsbuch über Leben und 
Literatur, V
něm., rkp., 38 ll 

39 1822, 
únor–březen 

1

Erinnerungen aus Silberberg
něm., rkp., 43 ll 

40 1822, 
duben–srpen 

1

Reisetagebuch
něm., rkp., 34 ll 

41 1822, 
září–prosinec 

1

Erinnerungsbuch nach meinem 
Ankunft aus Silberberg
něm., rkp., 35 ll 

42 1822, srpen–1823, 
červenec 

1
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deníkové záznamy (torza)
něm., rkp., 69 ll 

43 [1820–1840] 1

Korespondence
Přijatá

Rodinná

Ebert, Simon Karl
5 dopisů 

44 1824–1843 1

Tomášek, Václav Jan
43 dopisů 

45 1839–1847 1

Osobní

Clark, ...
1 dopis 

46 1850 1

Dessauer, ...
2 dopisy
 

47 1852, 1854 1

Hill, G.
1 dopis 

48 1844 1

[Klaar], ...
1 dopis 

49 1858 1

Laube, Heinrich
1 navštívenka 

50 b. d. 1

Mikovec, F. B.
1 dopis 

51 1856 1

Müller, Wilhelm
1 dopis 

52 b. d. 1

Neumeister, Rudolf
1 dopis, 2 telegramy 

53 1846, 1860 1

Nieszel, ...
1 navštívenka 

54 b. d. 1

Pfauenschmidt, Julie
1 dopis 

55 [1856] 1
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Siber, ...
6 dopisů, 1 telegram 

56 1860 1

Stolz, Bernhard
12 dopisů
 

57 [1839]–1849 1

Stolz, Dora
3 dopisy
 

58 1852 1

Vollmayer
1 dopis 

59 1843 1

Odeslaná

Rodinná

Ebert, Simon Karl
5 dopisů 

60 1833–1842 1

Osobní

Petit, Elise
1 koncept 

61 1860 1

Siber
5 konceptů 

62 1860 1

nezjištěný
1 koncept 

63 b. d. 1

Vědecká, odborná a literární činnost původce
Filologické práce a překlady

řečtina - poznámky
řeč., něm., rkp., 53 ll 

64 1820–1821 2

španělština a portugalština - poznámky
šp., port., něm., rkp., 53 ll 

65 1848 2

gótština a staroněmčina - poznámky
gótština, stará němčina, něm., rkp., 43 
ll 

66 1849 2

Lodbrokar Quida
stará severština, něm., rkp., 16 ll 

67 1849 2
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Völu-Spa
stará severština, něm., rkp., 20 ll 

68 1849 2

angličtina - poznámky
angl., něm., rkp., 37 ll 

69 b. d. 2

anglosaština - poznámky
anglosaština, něm., rkp., 81 listů 

70 b. d. 2

anglosaština - glosář A-F
anglosaština, něm., rkp., 20 ll 

71 b. d. 2

anglosaština - glosář E
anglosaština, něm., rkp., 32 ll 

72 1850 2

anglosaština - glosář F
anglosaština, něm., rkp., 73 ll 

73 b. d. 2

anglosaština - glosář P
anglosaština, něm., rkp., 12 ll 

74 b. d. 2

Etymologisches Wörterbuch der 
angelsächsischen Sprache (A-D)
anglosaština, něm., rkp., 172 x 211 
mm, pap. vazba, 112 ll (pův. paginace 
1-221) 

75 b. d. 3

Anglosächsisches Wörterbuch (M-N)
anglosaština., něm., rkp., 180 x 217 
mm, pap. vazba, 117 ll 

76 b. d. 3

Auszüge zum Sanskrit-Grammatik
sanskrt, něm., rkp., 175 x 215 mm, 
pap. vazba, 81 listů z toho 72 
popsaných, 4 vložené listy 

77 b. d. 3

Bhartriharis hundert Sprüche von der 
Weisheit (překlad s poznámkami)
sanskrt, něm., rkp., 16 ll 

78 [1855] 2

Rgvéda - mandala III, VII (překlad s 
poznámkami)
sanskrt, něm., rkp., 33 ll 

79 b. d. 2

Sámavéda (poznámky k překladu)
sanskrt., něm., rkp., 5 ll 

80 b. d. 2

Urvasi (poznámky k překladu)
sanskrt, něm., rkp., 17 ll 

81 1853 2
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překlad nezjištěného díla v sanskrtu s 
poznámkami
sanskrt, něm., rkp., 113 ll 

82 1852 2

poznámky k překladu z cizích jazyků
sanskrt, anglosaština, něm., rkp., 208 ll 

83 b. d. 2

Worterklärungen zu Nalas. 
Worterklärungen zu den ersten zwei 
Büchern des Hitopadesa
sanskrt, něm., rkp., 110 x 185 mm, 
pap. vazba, 83 ll 

84 1852–1853 2

Worterklärungen und Varianten zum 
Drama Sakuntala
sanskrt, něm., rkp., 110 x 175 mm, 
pap. vazba, 57 ll (pův. paginace 1-54) 

85 1854 2

slovníček v nezjištěném jazyce
rkp., lístkovnice 

86 b. d. 2

Kalidasae Meghaduta et Cringaratilaka 
ex recensione J. Gildemeisteri (Bonn: 
H. B. König 1841) s rukopisným 
překladem
sanskrt, něm., tisk s rkp. poznámkami, 
VIII + 136 s. tištěného textu, 36 rkp. 
vevázaných listů 

87 1852 3

Die Sprüche aus Hitopadesa mit 
Worterklärungen
sanskrt, něm., rkp., 180 + 257 mm, 
pap. vazba, 94 ll 

88 1853 3

Die Sündflut. Savitri. Mit 
Worterklaerungen von Rudolf Glaser
sanskrt, něm., rkp., 260 x 210 mm, 
pap. vazba, 88 ll 

89 b. d. 3

Sanskrit-Glosar
sanskrt, něm., rkp., 125 x 202 mm, 
polokož. vazba, 437 ll 

90 1854 1
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Poezie

Gedichte von Rudolph Glaser
něm., rkp., 121 x 191 mm, pap. vazba, 
59 ll, 1 vložený list (pův. paginace 9-
116) 

91 b. d. 3

Distelblüthen. Erste Sammlung
něm., rkp., 17 ll 

92 1820 3

Disteln. Zweite Sammlung
něm., rkp., 18 ll 

93 1820 3

Gedichte. Dritte Sammlung
něm., lat., rkp., 19 ll 

94 1820–1822 3

Gedichte
něm., rkp., 30 ll 

95 1823 3

jednotlivé básně
něm., rkp., 63 ll 

96 [1817–1833] 3

An Friedrich Baron de la Motte Fouque 
(báseň)
něm., výstřižek (Zeitung für elegante 
Welt, 1820, č. 168), 1 ks 

97 1820 3

Ermuthigung (báseň)
něm., výstřižek (Zeitung für die 
elegante Welt, 1821, č. 22), 1 ks 

98 1821 3

Worte des Dankes, als Se. Excell. der 
Herr Oberstburggraf Karl Graf von 
Chotek die Versorgungs- und 
Beschäftigungs-Anhalt für erwachsene 
Blinde in Prag als Protector mit seiner 
hohen Gegenwart veehrte,...
něm., výstřižek (Bohemia, 1833, č. 89), 
2 ks 

99 1833 3

Literárn ě-kritické p říspěvky

aforismy
něm., rkp., 5 ll 

100 b. d. 3

Eine kleine Betrachtung über deutsche 
Poesie und Philosophie
něm., rkp., 1 list 

101 b. d. 3
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Tassos Befreiung. Ein Dramatisches 
Gedicht von B. S. Ingemann (recenze)
něm., rkp., 6 ll 

102 b. d. 3

poznámky a koncepty k dílu J. W. 
Goetha
něm., rkp., 16 ll 

103 b. d. 3

Zeitbetrachtung
něm., rkp., 1 list 

104 b. d.  3

Nachtrag zu dem Aufsatze: Uiber 
Wilhelm Meisters Wanderjahre. 
Beschluss
něm., výstřižek (Der Kranz, oder 
Erholungen für Geist und Herz, č. 2), 1 
ks 

105 1824 3

Uiber Hamlet
něm., výstřižek (Der Kranz, oder 
Erholungen für Geist und Herz, č. 17), 
1 ks 

106 1824 3

Ueber Hamlet. Beschluss
něm., výstřižek (Der Kranz, oder 
Erholungen für Geist und Herz, č. 18), 
1 ks 

107 1824 3

Varia

Literatur-Blatt, 1819, č. 19
tisk, 1 ks 

108 1819 3

znak Spolku německých architektů
litografie, 1 list 

109 b. d. 3

výpisky z pramenů k dějinám Jihlavy
něm., rkp., 2 ll 

110 b. d. 3

Dokumentace

soupis osobních dokladů R. Glasera a 
list s podpisem Juliany Glaserové
něm., 5 ll 

111 b. d. 3
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Materiály rodinných p říslušníků
Glaser Franz

památník Franze Glasera, herce 
Stavovského divadla v Praze
něm., rkp., 190 x 114 mm, kož. vazba, 
93 ll z toho 19 popsaných, 3 vložené 
listy 

112 1796–1802 4

Ebert, Simon Karl

směnka
něm., rkp., 1 ks 

113 1819 4

Tomášek, Václav Jan

Schlusswort (reakce na článek v Prager 
Zeitung)
něm., rkp., 1 list 

114 b. d. 4

Materiály jiných a nezjištěných autorů

Deutsche Gedichte (opisy básní 
německých autorů pořízené R. 
Glaserem)
něm., rkp., 185 x 240 mm, pap. vazba, 
115 ll, (pův. paginace 1-220) 

115 1818 4

Handbuch für deutsche Kunstrichter 
oder Sammlung der besten 
Recensionen über deutsche 
Dichterwerke (sestavil pravděpodobně 
R. Glaser)
něm., rkp., 124 ll 

116 1819 4

opisy básní různých autorů
něm., rkp., 49 ll 

117 b. d. 4

jednotlivé básně a fragmenty básní 
(pravděpodobný autor Rudolf Glaser)
něm., rkp., 89 ll 

118 [1822–1833] 4

žertovné básně
něm., rkp., 4 ll 

119 b. d. 4
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poznámky a výpisky z četby
něm., rkp., 24 ll 

120 b. d. 4

výpisky, aforismy, recenze a úvahy o 
literatuře (pravděpodobný autor R. 
Glaser)
něm., rkp., 120 ll 

121 b. d. 4

Ein Gruft der Herrn Berka von Duba 
und Lippa zu Lažan (Al. V. Svoboda)
něm., rkp., 1 list 

122 b. d. 4

König Wenzel´s Festma[h]l. Aus der 
epischen Dichtung "Přemyslovci" von 
J. E. Wocel (otištěno v Ost und West, 
1841, č. 50)
něm., rkp., 3 ll 

123 b. d. 4

Zur Feier des August. Die Kaiserkrone 
(Dr. L. Fleckles)
něm., rkp., 1 list 

124 1833 4

"Jean Paul sagt..."
něm., rkp., 6 ll 

125 b. d. 4

nezjištěné poznámky
něm., rkp., 14 ll 

126 b. d. 4
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 Rejstřík osob 
 Inventární čísla 
B 
 Borroczyn, Carl 56 
C 
 Clark, ... 46 
D 
 Dessauer, ... 47 
E 
 Ebert, Simon Karl 44, 60, 113 
F 
 Fleckles, L. 124 
 Fürstenberg, Karl Egon kníže 20, 23 
G 
 Glaser, Franz 112 
 Glaser, Juliane 32, 111 
H 
 Hanka, Václav 10 
 Hill, G. 48 
J 
 Jungmann, Josef 2 
L 
 Laube, Heinrich 50 
M 
 Mikovec, F. B. 51 
 Müller, Wilhelm 52 
N 
 Neumeister, Rudolf 53 
 Nieszel, ... 54 
P 
 Pelzel, Franz Dr. 24, 25, 27, 29 
 Petit, Elise 61 
 Pfauenschmidt, Julie 55 
R 
 Rikert, Karl Dr. 27, 29 
S 
 Schleicher, Augustin, prof. Dr. 17 
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 Inventární čísla 
 Schwelle, Philipp 18 
 Siber, pruský konzul v Moldávii a Valašsku 56, 62 
 Stolz, Bernhard 57 
 Stolz, Dora 58 
 Svoboda, Václav Alois 122 
Š 
 Šafařík, Pavel Josef 16, 19, 21, 22 
T 
 Tomášek, Václav Jan 45, 114 
V 
 Vocel, Jan Erazim 123 
 Vollmayer 59 
W 
 Wiechovsky, A., Dr. 24-26 
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