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1 Úvod 

 

Disertační práce sleduje cestu německého lucidáře,1 považovaného za lidový 

výkladový sborník či za laickou encyklopedii, přes jeho český převod k ukrajinské2 

redakci.3 Dále chce potvrdit předpoklad, že všechny dochované exempláře ukrajinské 

redakce lucidáře tvoří jednu recenzi, která byla pořízena jako přímý překlad první 

recenze české redakce lucidáře. Jejím cílem je také vyhledat jednotlivé rukopisné 

kopie ukrajinského lucidáře a uvést místo jejich současného uložení. 

Dlouhá řada rukopisů a později starých tisků díla známého a široce 

rozšířeného v evropských středověkých literaturách pod názvy Elucidarium, 

Elucidarius, Lucidarius, Lucidaire, Lucidario, Lucydary, Lucidář, Lucidar i dalšími 

variabilními označeními se dělí na dvě základní skupiny: první vychází z latinského 

teologického pojednání Elucidarium Honoria Augustodunského z konce 11. století, 

východiskem pro druhou skupinu textů je německá kompilace širšího zaměření s 

názvem Lucidarius z konce 12. století. Německé dílo bylo svým latinským 

předchůdcem, zhruba o století starším, inspirováno; je však chápáno jako originální 

text,4 jenž vychází z několika pramenů; tyto literární zdroje pak vlastním způsobem a 

s vysokou literární profesionalitou zpracovává a doplňuje. 

 Převody jak z latinského, tak později německého díla existují téměř ve všech 

evropských národních jazycích,5 geograficky zasahují prakticky celou Evropu a doba 

																																								 																					
1	Malé	písmeno	(lucidář)	používám,	jde-li	o	obecné	pojmenování	díla:	lucidář	je	specifickým	
druhem	náboženské	a	naučné	literatury	mající	za	cíl	osvětlovat,	vysvětlovat	(srov.	lat.	lux,	
gen.	lucis;	lucidus).	Velké	počáteční	písmeno	pak	označuje	konkrétní	rukopis	či	vydání	a	jako	
název	díla	je	vyznačen	kurzivou	(Lucidář).	
2	Volím	výraz	ukrajinský,	i	když	v	době	vzniku	ukrajinské	redakce	lucidáře	nebyla	ukrajinština	
ještě	kodifikovaným	jazykem,	avšak	tehdy	užívaný	jazyk	byl	jednou	z	jejích	vývojových	etap.	
Podobný	přístup	volím	i	v	případě	dalších	jazyků	–	používám	výraz	český,	i	když	jde	o	
staročeštinu	(tedy	jednu	z	vývojových	fází	češtiny),	a	výraz	německý	i	v	případě	např.	
středohornoněmčiny	(Mittelhochdeutsch),	ve	které	byl	sepsán	autograf	lucidáře.	
3	Výraz	redakce	používám	pro	označení	základní	podoby	textu	lucidáře	–	jde	o	znění,	jež	
vzniklo	v	tom	kterém	jazyce	buď	jako	původní	text,	anebo	jako	překlad	(latinská,	česká	či	
ukrajinská	redakce;	v	případě	německého	lucidáře	však	rozlišujeme	redakce	dvě).	V	rámci	
jedné	redakce	rozlišuji	recenze,	které	se	navzájem	mohou	odlišovat,	nikoliv	však	výrazně,	jak	
strukturou	textu,	tak	jeho	obsahem,	ale	i	jazykovou	úpravou.	Verze	je	pak	výraz	pro	postižení	
odchylek	v	textu	v	rámci	recenze.		
4	Používáme-li	termín	originální,	původní,	jsme	si,	v	souvislosti	se	středověkými	postupy	při	
tvorbě	literárních	děl,	vědomi	jisté	nepatřičnosti	či	nepřesnosti.	O	problematice	výkladu	
předloha	–	nové	dílo	srov.	např.	KOLÁR	1999:10–11.			
5	Latinské	dílo	Elucidarium	je	do	staronorštiny	převedeno	jako	Elucidarius,	do	francouzštiny	
jako	Lucidaire,	do	italštiny	Lucidario	atd.	Německá	kompilace	Lucidarius	byla	přeložena	do	
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jejich šíření zahrnuje dlouhý časový úsek od 11. do 19. století. Tím, že jsou 

recipovány od období vrcholného středověku po několik dalších staletí, mohou být 

považovány za reprezentanty konceptu dlouhého středověku.6 Z lucidáře, ať již té či 

oné provenience, se postupem času stal jeden z encyklopedických bestselerů 

středověké Evropy. 

Pozornost věnujeme nejprve latinskému Elucidariu a poté německému 

Lucidariu.  

Dílo nazvané Elucidarium, jehož autorem je Honorius Augustodunský 

(Augustodunensis), ve své době úspěšný spisovatel a popularizátor tehdejšího vědění, 

pochází z konce 11. století. Elucidarium plnilo dlouhou dobu úlohu pomyslného 

mostu mezi bohoslovectvím učenců a jeho polaičtělou verzí určenou nižšímu 

duchovenstvu a patřívalo k běžnému inventáři klášterních knihoven. Šířilo se 

v nesčetných opisech a záhy po svém sestavení se stalo předlohou pro převody do 

románských a germánských národních jazyků. Důležitou roli mělo Elucidarium pro 

vznik německého lucidáře.  

V německém prostředí bylo latinské Elucidarium na konci 12. století 

přepracováno a rozšířeno, jednak za použití dalších literárních pramenů, jednak 

vlastním autorským úsilím německého sestavovatele. Bylo tak vytvořeno svébytné 

dílo s názvem Lucidarius stojící na pomezí naučné a umělecké literatury. Obě tato 

pojednání, Honoriovo Elucidarium i anonymní Lucidarius, se paralelně šířila a 

překládala do národních jazyků středověké Evropy.  

Jedna z recenzí německého Lucidaria byla nejpozději v polovině 15. století 

převedena do češtiny. Český Lucidář pak hrál v evropském procesu šíření lucidárních 

textů důležitou roli: jeho překladem vznikly dvě slovanské redakce tohoto díla – 

chorvatský Lucidar a ukrajinský Люцідарій.  

Důležitou a mezi recipienty lucidáře nejoblíbenější částí byla rozsáhlá pasáž 

věnovaná geografii a astronomii či astrologii. Zvláště místa exotická patřící do oblasti 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
nizozemštiny,	dánštiny,	islandštiny,	češtiny	a	ruštiny.	Španělská	národní	redakce	lucidáře	
z	konce	13.	století	(Lucidario)	je	však	natolik	odlišná	jak	od	latinského,	tak	německého	
zpracování,	že	jde	o	samostatné	dílo,	o	originální	kompilát	samostatně	zvolených	
encyklopedických	zdrojů,	který	z	Elucidaria	(Lucidaria)	převzal	jen	název.	Srov.	KASKE	
1988:192.	
6	Koncept	dlouhého	středověku	jako	období	od	3.	do	18.	stol.	spojované	kulturní	dominancí	
latiny	a	křesťanství,	strukturou	společnosti	i	hospodářství	a	dalšími	rysy,	jakými	je	i	pozvolný		
vývoj	vědění	až	do	poloviny	18.	stol.,	rozvíjí	francouzský	medievalista	Jacques	Le	Goff	(LE	
GOFF	2014:59–77).	
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severní Afriky a Asie přitahovala pozornost a byla popisována jako místa nanejvýš 

tajemná, obývaná prapodivnými bytostmi. Text s otázkami-odpověďmi z oblasti 

geografie je, i když v různé míře, dochován ve všech známých verzích ukrajinského 

lucidáře včetně dvou torzovitých: především z tohoto důvodu jsme vybrali 

k detailnímu porovnání mezi českým a ukrajinským lucidářem pasáže obsahující 

toponyma pojmenovávající tehdy známý svět. 

 

 

2 Německý lucidář 

 

Nejdůležitějším zdrojem německého Lucidaria bylo latinské Elucidarium z 

pera Honoria Augustodunského.  

Kromě Elucidaria patřily k významným zdrojům německého lucidáře ještě 

dvě další práce Honoria Augustodunského – jednak Imago mundi, představující 

souhrn tehdejších kosmologických a geografických poznatků a přehled světové 

historie, jednak Gemma animae, v níž našel autor Lucidaria alegoricky pojaté 

vysvětlení jednotlivých liturgických úkonů. Jako studnice nejnovějších 

přírodovědných poznatků své doby doplněných výklady z oblasti fyziky, geografie, 

astronomie a medicíny mu pak posloužila Philosophia mundi od Viléma z Conches. 

Otázky soteriologické a eucharistické se v lucidáři řeší za pomoci obrazných příkladů 

a symbolů obsažených v pojednání Liber de divinis officiis, jehož autorem je Rupert 

z Deutzu.  

Německý lucidář se šířil ve dvou základních redakcích – jednak úplné, jež 

zahrnuje tři knihy, jednak zkrácené, obsahující knihy dvě. Dalším důležitým znakem, 

jenž dělí nejrůznější recenze, verze a úpravy německého díla, jsou prology: 

v některém textu lucidáře je uveden tzv. prolog A, v jiném pak prolog B.  

Pro středověká díla je obvyklé, že jejich autoři zůstávají v anonymitě, 

vyslovují pochybnosti o svých kompetencích sepsat předkládaný spis a označují se za 

pouhé zprostředkovatele boží moudrosti a vědění. Problém stanovení původce textu 

vyvstal v případě jak latinského traktátu (Elucidarium), tak německé kompilace 

(Lucidarius). O Elucidariu, jež se dlouhou dobu považovalo za anonymní spis či se o 

jeho autorství vedly spory, může současná literárněhistorická věda takřka s jistotou 

potvrdit, že jeho autorem je Honorius Augustodunský. Záměr zachování anonymity se 
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však, přes důkladné zkoumání vnitřních i vnějších textových informací několika 

generacemi medievalistů, podařil tvůrci či tvůrcům Lucidaria. Názory na to, kde byl 

německý lucidář sepsán a jaké byly okolnosti jeho vzniku, se různí. Dlouhou dobu se 

za místo sepsání autografu Lucidaria uváděl jednoznačně dolnosaský Brunšvik, nové 

poznatky však vedou k úvahám o tom, že dílo bylo vytvořeno v alemanské oblasti a 

odtud se pak rozšířilo do severních oblastí Německa. 

Lucidarius, pedagogicky přehledný, psaný formou dialogu mezi učitelem a 

žákem, předkládal souhrn základních potřebných vědomostí. Jde o předávání znalostí: 

učitel (mistr) vybírá látku považovanou za důležitou pro osvojení, vštěpuje ji svému 

žáku (mladšímu) a dále ji rozvíjí a vysvětluje na základě žákových otázek. Německý 

lucidář, stejně jako jeho stručnější latinský předchůdce, umožňoval nižším 

společenským vrstvám, aby se seznámily s myšlenkami vysoké teologické učenosti. K 

náboženským poučením dále připojuje historické, geografické a astronomické 

poznatky, přičemž didakticky převádí učené formulace do jazyka srozumitelného 

laikům. Zanedlouho po sepsání začal Lucidarius plnit i funkci učebnice. Postupem 

času se jeho didaktický aspekt vytrácí a dílo se stává zábavnou četbou.  

Německý lucidář brzy získal stejnou, ne-li větší popularitu než Honoriův 

teologický traktát. Svědčí o tom značné množství jak dochovaných exemplářů 

rukopisů, prvotisků, starých i novodobých tisků, tak rukopisů sice někde uvedených, 

v průběhu času však ztracených.  

Autograf německého lucidáře z konce 12. století je ztracený či nezvěstný; 

dochoval se však Lucidarius tzv. Berlínského rukopisu ze 13. století, jenž je 

považován za vzor úplného textu a stal se základem, ze kterého vychází moderní 

kritická edice autorů Dagmar Gottschallové a Georga Steera Der deutsche Lucidarius 

(1994). Nejstarší známý německý prvotisk byl vytištěn v Augsburgu v roce 1479; v 

průběhu dalších více než tří staletí vycházely německé lucidární texty v nejrůznějších 

obměnách a dobových mutacích. Kromě názvu Lucidarius bylo od konce 17. století 

dílo šířeno i pod názvem Kleine Cosmographia. U posledního známého německého 

tisku chybí datace, jako pravděpodobné datum vydání se uvádí rok 1806.  
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3 Český lucidář  

Další kapitola se zabývá českým lucidářem. Seznamuje s kulturním prostředím doby, 

kdy se lucidář stává součástí české literatury.  

Lucidář se v naší literatuře objevuje nejpozději kolem poloviny 15. století. 

Patří k těm středověkým dílům, která se k nám dostávají nejčastěji jako překlady či 

převody z latiny nebo němčiny.  

Nejstarším známým exemplářem českého lucidáře je manuskript obsažený 

v kodexu nazvaném Fürstenberský rukopis. Z roku 1498 pak pochází první české 

vydání Lucidáře z plzeňské tiskařské dílny Mikuláše Bakaláře; tento prvotisk se 

dochoval ve dvou exemplářích. Text lucidáře, jenž je obsažen v kodexu 

Fürstenberského rukopisu, a Bakalářův prvotisk Lucidáře představují první recenzi 

české redakce tohoto díla. V průběhu následujících staletí se obsah českého lucidáře 

první recenze pozměnil do té míry, že byla vytvořena druhá a třetí recenze. 

Lucidář patří do kategorie prvotisků, proto se věnujeme i počátkům českého 

knihtisku, především inkunábulím z Bakalářovy tiskárny.  

Lucidář následně vycházel v několika českých oficínách a jedné oficíně na 

území dnešního Slovenska. V dílnách tiskařského rodu Hirnleů-Škarniclů se sídlem 

v Olomouci a Uherské Skalici měl Lucidář své místo v edičním programu dokonce po 

dobu více než sto let.  

Téměř každé nové knižní vydání Lucidáře obsahovalo kromě nezbytných 

jazykových či grafických oprav i aktuální dobové postřehy a narážky, přídavky 

z dalších knih, především z herbářů a z kosmografických či astrologických pojednání.  

Zatímco české lucidáře první a druhé recenze zajímala především látka z oblasti 

kosmografie, třetí recenze důkladněji rozebírá teologické otázky. Poslední vydání jsou 

zaznamenána v 19. století, kdy dílo již patřilo mezi tzv. jarmareční knížky. Výčet 

všech dochovaných exemplářů Lucidáře, tj. rukopisu, dvou výtisků prvotisku, starých 

tisků do roku 1800 i tisků po roce 1800 uvádíme v bibliografii. 

Představujeme výsledky bádání Čeňka Zíbrta o Lucidáři i další práce, jež se o 

české redakci lucidáře zmiňují. Upozorňujeme na nepřesnosti, které některé z těchto 

zmínek obsahují, když například uvádějí jako zdrojový jazyk překladu českého 

lucidáře latinu. Předpoklad, že je (či by mohl být) Lucidář předlohou pro ukrajinskou 

redakci díla, tyto práce nezaznamenávají.  
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V polovině 15. století byl Lucidář převeden z češtiny do chorvatštiny pod 

názvem Lucidar. Místem pro vytvoření překladu mohl být pražský Emauzský klášter; 

lze však uvažovat i o možnosti, že si český rukopis vzal s sebou některý z 

chorvatských mnichů při odchodu z Emauz a přeložil ho až na chorvatském území. 

Do ukrajinského jazyka byl český lucidář přeložen s největší pravděpodobností 

později než chorvatský.  

 

 

4 Ukrajinský lucidář 

 

První dochované rukopisy ukrajinské redakce lucidáře pocházejí ze 17. století, 

předpokládá se však, že jde o opisy staršího manuskriptu ze 16. století, možná však již 

z konce století předcházejícího. 

Víme, že se ukrajinský lucidář šířil nejméně v pěti rukopisech, z nichž se do 

dnešní doby v celistvosti dochovaly pouze dva. Prvním z nich je lucidář Sokolského 

rukopisu, který objevil a posléze i vlastnil Ivan Franko a jenž dnes patří do fondu 

Institutu literatury v Kyjevě. Druhým je pak lucidář podkarpatského Rakošynského 

sborníku, objevený Julianem A. Javorským a uložený v Národní knihovně ČR 

v Praze. Text dalšího exempláře lucidáře, Vilenského rukopisu, je znám pouze jako 

fragment ve sborníku o životech svatých, jenž se dnes nachází ve fondu Knihovny 

akademie věd ve Vilniusu. Osud zbývajících dvou rukopisů ukrajinského lucidáře je 

nejasný, buď jsou natrvalo ztraceny, či zničeny, anebo uloženy na dosud neznámém 

místě. Byly však naštěstí (první částečně, druhý v celistvosti) přepsány a otištěny – 

úryvky lucidáře Borševyčského rukopisu stihl před ztracením manuskriptu otisknout 

jeho objevitel Anatol Vachňanyn, lucidář rukopisu ze sbírky profesora Alexandra I. 

Smirnova pak vydal a opatřil kritickými poznámkami Jevfimij F. Karskij (dále o této 

verzi lucidáře píši jako o Karského rukopisu).  

Předpokládáme, že ukrajinská redakce lucidáře byla vytvořena v západní části 

dnešní Ukrajiny. Dva manuskripty byly nalezeny a s největší pravděpodobností i 

sepsány v západní oblasti ukrajinské Haliče – jde o rukopis nalezený v obci Sokolja 

(Sokolský rukopis) a rukopis objevený v obci Borševyči (Borčevyčský rukopis). 

Nedaleko Mukačeva byl nalezen podkarpatský manuskript (Rakošynský rukopis). U 

zbývajících dvou rukopisů není místo nálezu ani sepsání známo, avšak podle poměrně 
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častého výskytu bělorusismů se dá předpokládat, že vznikly v severozápadní 

ukrajinské jazykové oblasti.  

Rukopisy ukrajinské redakce lucidáře jsou psány živým mluveným jazykem 

nazývaným проста мова, руський язик, руська мова apod. V období od druhé 

poloviny 16. století až do 18. století, tedy i v době předpokládaného vzniku a šíření 

ukrajinské redakce lucidáře, se o tomto jazyku dá hovořit jako o literárním úzu, jenž 

nebyl kodifikován ani gramaticky, ani lexikograficky, avšak v jazykové praxi si ho 

jeho uživatelé uvědomovali a používali. Naše práce se dotýká i terminologických 

otázek a vztahu mezi národním jazykem a etnolingvistickou identitou. 

Na rozdíl od českého lucidáře, jejž u nás vydávalo několik zavedených 

tiskařských dílen, nevyšel ukrajinský lucidář jakožto četba určená pro široké 

publikum nikdy tiskem. Texty v cyrilici tištěné pro potřeby ukrajinsko-běloruského 

obyvatelstva polsko-litevského soustátí se přitom objevují v Krakově již koncem 15. 

století – tedy nedlouho poté, co vznikají v Čechách první inkunábule včetně Lucidáře. 

Naše práce si všimne rozdílů v rozvoji knihtisku v prostředí slovanském latinském 

(Slavia Catholica či Slavia Romana) a slovanském pravoslavném (Slavia Orthodoxa). 

Upozorní na specifika počátků knižního tisku v ukrajinsko-běloruském prostředí, jež 

přijímá vlivy jak středověké latinské, tak pravoslavné kultury. 

Věnujeme pozornost důležité roli, jakou měla čeština a česká literatura ve 

středověku, a tomu, jak český jazyk ovlivňoval jazykovou kulturu v polsko-litevském 

soustátí. Upozorníme na díla, která se spolu s lucidářem (či v období, jež recepci 

lucidáře předcházelo) prostřednictvím překladů z češtiny dostávala do ruténského 

prostředí zhruba od 15. století. Šlo o taková celoevropsky rozšířená a ve středověku 

všeobecně oblíbená díla, jakými byly Tnugdalovo vidění nebo Život Alexeje, člověka 

božího či Píseň písní, jež byla do ukrajinštiny převedena z tzv. husitské bible, tj. české 

bible třetí redakce. 

 

 

5 Geografická jména 

 

V poslední kapitole se věnujeme geografickým pasážím lucidáře. Zeměpisné 

údaje, které učitel v lucidáři vštěpuje žákovi, vycházejí ze zeměpisných představ 

konce 12. století, tedy doby, kdy byl sestaven německý Lucidarius.  
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Vlastnímu srovnávání textů v naší práci předchází poměrně obsáhlá pasáž o 

počátcích kartografie a všeobecném geografickém rozhledu středověkého člověka.  

Pro komparaci v české a ukrajinské redakci jsme zvolili pojmenování 

světadílů a dále pak jednotlivých území na asijském, evropském a africkém 

kontinentu. Tento zeměpisný výběr jsme učinili ze dvou hlavních důvodů. Prvním je 

ten, že uvedený geografický úsek, ačkoliv v nestejné míře, obsahují všechny 

sledované verze ukrajinského lucidáře včetně těch, které známe jen jako fragmenty. 

Druhým důvodem je skutečnost, že tyto pasáže umožňují sledovat, jaké geografické 

představy o územních celcích předávaly svým čtenářům jednotlivé verze obou 

národních redakcí lucidáře. Jde totiž o část textu, kterým se, alespoň pokud se dá 

soudit z opisů, jež jsou k dispozici, ukrajinské verze lucidáře od sebe nejvýrazněji liší. 

Porovnáváme, jak územní celky tehdy známého světa pojmenovává česká a 

ukrajinská redakce. Zvláště výrazně se vliv české předlohy projevuje u Vilenského 

rukopisu a Rakošynského sborníku v případě popisu Evropy: v těchto dvou 

ukrajinských verzích lucidáře se objevují stejná toponyma jako v českém lucidáři i 

v těch případech, kdy je obsahuje pouze česká (nikoliv však německá) redakce.  

U Karského, Sokolského a Borševyčského rukopisu, kde jsou pasáže 

pojednávající o Evropě a Africe vynechány, se naopak pouze ze srovnání toponym 

usuzovat na přímý překlad z češtiny nedá – u těchto opisů (stejně jako u dalších dvou 

výše jmenovaných) ovšem na český zdroj ukazují jiné skutečnosti, především shodná 

struktura díla i výběr některých specifických jazykových prostředků. 

 

 

6 Závěr  

 

Lucidář jsme představili jako středověké putující dílo, jež bylo důležité pro rozvoj 

nejprve kněžského vzdělávání, později i pro poučení stále se rozšiřujícího okruhu 

čtenářstva z řad nižších společenských vrstev.  

Naše práce se zajímala především o recepci lucidáře v ukrajinském prostředí a 

upozornila na význam ukrajinské redakce díla pro česko-ukrajinské (česko-ruténské) 

literární kontakty. 

Předpoklad, že všechny známé ukrajinské rukopisné verze můžeme považovat 

za jednu recenzi přeloženou z českého zdroje, potvrzujeme jednak poukazem na 

formální stránku obou národních redakci, tj. na řazení otázek a odpovědí, jednak na 
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stránku jazykovou, kde se v ukrajinském textu potvrzuje výskyt bohemismů i 

zkomolenin k českému textu odkazujících. Domníváme se, že předlohou bylo buď z 

některé ze dvou známých znění první české redakce, tedy lucidář Fürstenberského 

rukopisu, anebo prvotisk – anebo dnes neznámá verze Lucidáře, která byla oběma 

jmenovaným zněním blízká.  

Za důležitou považuji skutečnost, že jsem představila ukrajinskou redakci 

lucidáře v jejím celku, popsala všechny rukopisné verze, které ji tvoří, a uvedla dílo 

do kontextu ukrajinské literatury. Dosud jsem se v odborné literatuře setkala se 

zmínkami o ukrajinském lucidáři útržkovitě, velmi často s literárněhistorickými 

nepřesnostmi a chybami: týkají se i původu ukrajinské redakce – jako přímý zdroj 

bývá uváděna latina, ale i polština či němčina. Ani v jedné z těchto prací jsem nenašla 

kompletní seznam všech dochovaných verzí ukrajinského lucidáře. 

V případě ukrajinského lucidáře je známo několik rukopisných variant, které 

jsem se snažila vyhledat v jejich originální rukopisné podobě. U jednotlivých 

dochovaných rukopisů (Sokolského, Rakošynského a fragmentu Vilenského) uvádím 

místo jejich současného uložení. Dvě další rukopisná znění jsou dnes s největší 

pravděpodobností ztracena – o ztrátě Borševyčského rukopisu podal zprávu Ivan 

Franko, v případě Karského rukopisu je možno uvažovat o tom, že byl zničen v 

průběhu některé z válečných událostí 20. století; paměťové instituce, které jsem 

oslovila, alespoň žádné údaje o místě uložení rukopisu ani o jeho osudu nemají. 

Lucidář je dílem, které v každém novém prostředí doplňovalo svůj původní 

obsah o nové poznatky. Týká se to i jeho čtenářsky nejoblíbenější části, 

geografických pasáží. Z komparace zeměpisných částí pak vyplynulo, že Vilenský 

rukopis a Rakošynský sborník sledují české znění dosti věrně, v případě zbývajících tří 

znění ukrajinského lucidáře však pouze ze srovnání užití toponym nelze potvrdit, že 

přímým zdrojem pro jejich vytvoření byl český text. Sokolský rukopis a Karského 

rukopis jsou totiž s českým lucidářem totožné pouze v otázkách-odpovědích 

týkajících se Asie, kde se však český text zásadně neliší od německé předlohy a 

nevytváří ve výkladu vlastní odbočky či specifická pojmenování; v Borševyčském 

rukopisu pak máme k dispozici pouze počáteční geografickou pasáž, která poskytuje 

ke komparaci jen velmi malý prostor.  

U všech známých opisů ukrajinské redakce lucidáře ovšem na český zdroj 

ukazují další skutečnosti, především shodná struktura celého díla i výběr některých 

specifických jazykových prostředků.  
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Cílem naší práce bylo představit ukrajinský lucidář v kontextu ukrajinské 

literatury jako dílo, které má značný význam pro potvrzení literárních kontaktů mezi 

českým a ruténským prostředím. Bádání o ukrajinské redakci lucidáře představuje 

další výzvy, které spatřujeme v detailní komparaci jednotlivých ukrajinských a 

českých znění, a to jak struktury a obsahu textu, tak jazyka díla. Zajímavé bude 

srovnání ostatních zeměpisných názvů, tj. řek, ostrovů, hor a pohoří, ale i názvů 

kosmických těles v české redakci a těch ukrajinských opisech, ve kterých se tyto 

pasáže dochovaly, tedy v Karském rukopisu, Sokolském rukopisu a Rakošynském 

sborníku.  

Nelze vyloučit ani to, že v některém dosud neprobádaném archivu bude 

nalezen další exemplář či exempláře ukrajinské, ale možná i české redakce tohoto ve 

středověku mimořádně oblíbeného díla, které přispějí k doplnění celkového obrazu o 

ukrajinském lucidáři a jeho české předloze.   
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7 Prameny a literatura 

(výběrově) 

Rukopisy 

Fürstenberský rukopis: Rkp., Praha, KNM, zámecká knihovna Křivoklát, sign. I d 36; 
Lucidář zapsán na fol. 129v–141v. 

Rakošynský sborník: Rkp., Praha, NKČR, Ракошинскій сборникъ, sign. XVII L14, w  
пытанїй w трохъ рѣчах zapsáno na fol. 21r–30v.  

Vilenský rukopis: Rkp., Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, F 19–107, № 107, 
Люцдарий zapsán na fol. 26r, v, 29r, v, 30r.  

Sokolský rukopis: Rkp., Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України, Збірник житій, слів, легенд та інших творів, Ф. 3, № 4727 Люцдар 
zapsán na s. 338–356.  

 
 
Prvotisk a tisky Lucidáře (15.–19. století) 
 
(údaje jsou převzaty z katalogů a databází Národní knihovny ČR)  
 
 
- prvotisk 
 
Pocžina se Lucidarz O rozlicžnych wieczech genž su na nebi na zemi Y vwodach...  
Tlacženo w Nowem Plzni Od- Mikulasse Bakalaře Leta od poro//du panenskeho T 
cccc lxxxxviij. V Novém Plzni: Mikuláš Bakalář, 1498. At: 
Praha, Strahovský klášter; sign. DR IV 37/f. neúpl. (chybí ff. B 8, D 7, D 8) Digitální 
faksimile. Dostupné z: 
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-
KKPS__DR_IV_37_F__0S6B392-cs; (1. exemplář) 
Praha, KNM, sign. 25 E 22 neúpl. (chybí ff. B 1, B 8, C 1, D 8) Číslo knihopisu: 
INC039 (2. exemplář) 
 
 
- tisky  
 
(Výběr tisků, z nichž disertační práce přímo čerpá) 
 
Tyto pak Knjžky nazwány gsau Swětľost: neb což gest w giných knihách skryto to 
Lucydář wsse wyswětľuge. A také někteřj gim řjkagj, Zľatý Kámen… [s.l., s.n., 1600–
1699?]. At: Tábor, Reálné gymnasium, sign. Ant. 195, chybí počátek. Číslo 
knihopisu: K 4999. Na B1a ř. 1.: mi gest gedno Zwijře řečené Monocerus a -- Na C1a 
ř. 1.: prsslek w čerwené Bahno tehdy táhne k sobě. 
  
	  
Lucydář, Totiž Knjžka oswěcugjcý   a otwjragjcý Smysl, Nebo co w giných Knjhách 
zatmělého gest, o Počátku a Stwořenj wssech Wěcy, w Nebi, na Zemi a w Oblacých a 
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w Moři to Lucydář wssechno wyprawuge. Wytisstěná w Praze, v Karla Jozeffa 
Jaurnicha. Praha: Karel Josef Jauernich, [1750–1775]. At:	Praha, Strahovský klášter, 
sign. AC VI 81 přív. Číslo knihopisu: K 5004. Digitální faksimile. Dostupné z: 
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-
KKPS__AC_VI_81____2S2XYJD-cs 

 
Lucydář, to gest krátké wypsánj o počátku a stwořenj wssech wěcý, totiž o zemi, 
gegjm gmenowitém rozdjlu wlastnjho a welikosti; za druhé, o nebi a přirozenostech 
planetnjch; o způsobech národu, o náboženstwj, kde gaké vwedeno gest; též spolu 
wyswětlenj neyhlawněgssjch přjběhů narozenj a smrti Krysta Pána, z pjsma swatého 
wybrané, a k obzwlásstnj vžitečné potřebě gak mladého, tak y dospělého lidu nowě w 
tisk vwedené. Wytisstěná w Gindřicho=Hradcy, v Jgnacya Hilgartnera. Jindřichův 
Hradec: Hynek (Ignác) Vojtěch Hilgartner, [1759–1787?]. At: Praha, Strahovský 
klášter, sign. JL IX 42; Jindřichův Hradec. Muzeum Jindřichohradecka. Sign. JK 
0710. Číslo knihopisu: K 5010.Dostupné z:	
http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG
-MJ____JK_0710_____2TTMK04-cs	
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