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1. ÚVOD 

Přestože se zahraniční historické bádání - především německé - může pochlubit více či 

méně kvalitními výzkumy největších knihoven raněnovověké střední Evropy, ve srovnání 

například s knihovnami měšťanskými jsou dějiny šlechtických knihoven zpracovány 

zpravidla podstatně húře. 1 Starší, ale i někteří současní badatelé se často soustředí 

především na otázky týkající se jejich velikosti a organizace a přitom opomíjí oblasti 

výzkumu spjaté s funkcí knihoven a jejich užíváním. Zejména pokud jde o rozsáhlé 

šlechtické sbírky čítající několik tisíc svazků, Zll stává nedořešeným problémem, zda a 

jakou měrou byly skutečně aktivně využívány a jaký význam ve šlechtickém prostředí ve 

skutečnosti měly? 

Platí to i pro dějiny našich tří nejrozsáhlejších šlechtických knihoven předbělohorského 

období - rožmberské, žerotínské a dietrichsteinské. Jejich ucelený výzkum zůstává jedním 

z naléhavých desiderát české kulturní historie. Tento neutěšený stav samozřejmě souvisí i s 

okolností, že ani jedna z nich se nedochovala jako kompaktní celek. Torza těchto knihoven 

jsou navíc rozptýlená ve fondech různých - ještě k tomu navíc zahraničních - institucí, což 

jejich zkoumání velmi komplikuje. 

Tragický osud stihl knihovnu jihočeských Rožmberků, zrcadlící významné společenské 

a kulturní postavení jejich politicky angažovaných majitelů. Na základě starší rodové 

knihovny ji v druhé polovině 16. století vybudovali především poslední dva členové 

rožmberského rodu - Vilém (1535 - 1592) a Petr Vok (1539 - 1611). Rodinná sbírka, 

neustále rozšiřovaná dary, získáváním osiřelých knižních pozůstalostí i knihoven 

zrušených klášterú, a zejména hromadnými i osobními nákupy, dosáhla na počátku 17. 

století v středoevropském prostoru nadprúměrné velikosti (kolem 10.000 titulů). Za Petra 

Voka pak získala i podobu charakteristickou pro šlechtické libráře sběratelského a 

,.muzeálního" typu: knihy byly zkatalogizovány, označeny vlastnickým exlibris a byly jim 

vyčleněn samostatný objekt. 

Rožmberské knihy byly až do roku 1601 uloženy na zámku v Českém Krumlově, 

ovšem po nuceném prodej i tohoto rodového sídla Rudol fo vi II. (1576 - 1611) v roce 1602 

a přesídlení do Tkboně nechal Petr Vok pro rychle narústaj ící knižní sbírku postavit v 

letech 1605 - 1606 samostatnou budovu. Na vytvoření systematického katalogu 

I Tyto studie budou zmíněny na příslušných místech v následující kapitole věnované stručným dějinám 
vybraných čcských a zahraničních šlechtických knihovcn 16. století. 



zahrnujícího oddíly Teologie, Práva, i\4edicíny, flistorie a Filosofie pracoval rožmberský 

knihovník, archivář a historik Václav Březan (asi 1550 - asi 1618) pravděpodobně již od 

roku 1602. Pod jeho vedením byl katalog dokončen o šest let později. Krátce poté byly 

všechny knihy opatřeny charakteristickým exlibris Petra Voka podle návrhu Egidia 

Sadelera, umělce púsobícího na Rudolfově dvol·e. 

Březanúv katalog je dnes jediným úplným dokladem o struktuře a obsahovém zaměření 

rožmberské knihovny, neboť ta se, jak již bylo zmíněno výše, ve své celistvé podobě 

nedochovala. Po krátkém intermezzu, kdy ji vlastnili Švamberkové, sbírku v roce 1621 

zkonfiskoval zárovei1 s celým švamberským majetkem císař Ferdinand II. (1619 - 1637). 

Jeho syn Ferdinand III. (1637 - 1657) projevovalo třeboi1ské knihy živý zájem a nechal je 

v roce 1647 přemístit z Třeboně na Pražský brad. Krátce poté pak knihovna sdílela 

tragický osud rudolfínských sbírek a stala se součástí švédské válečné kol"isti. Ani u dvora 

švédské královny Kristiny (1643 - 1654) ve Stockholmu však pouť většiny rožmberských 

knih nekončila. Jednotlivými svazky i většími soubory knih byly v prllběhu dalších let 

obdarovávány nově vznikající vzdělávací instituce i rúzné soukromé osoby. Během 

následuj ících staletí vykonaly své i četné ničivé požáry stcj ně tak hromadné vyřazování 

duplicitních exemplářú v průběhu 18. století, které bylo běžnou praxí tehdejšího 

evropského knihovnictví. V současnosti se větší sbírky rožmberských knih nacházejí 

v knihovnách ve Stockholmu, Strangnasu a Vasterasu. Jednotlivé exempláře je ovšem 

možné nalézt i v dalších evropských městech. Na našem území se z rožmberské knihovny 

nachází jen nepatrný zlomek. Jde o knihy, jež stačily změnit majitele ještě před rokem 

1648, neboty, které byly v 19. století vráceny ze Švédska zásluhou moravského historika 

Bedy Dudíka. 

Přestože dodnes nebyl proveden celkový průzkum a dúsledná analýza rožmberské 

knihovny, povědomí o jejím významu přežívá především díky několika dílčím studiím o 

jejích dějinách a struktuře. 3 Dá se dokonce říci, že k některým dosavadním výzkumLIm 

knižní kultury na rožmberském dvol'e, jako jsou například knižní supralibros nebo literární 

mecenát Viléma a Petra Voka z Rožmberka, není dnes možné dodat nic natolik nového, co 

by naše znalosti mohlo výrazně obohatit. V předkládané studii se proto - vedle snahy 

komplexní pohled na problematiku knih v rožmberském vlastnictví - soustl"edím 

pi'edevšÍm na ty otázky, jimž zatím odborná literatura věnovala jen ome/,enou, nebo témčl' 

2 K této otázce více Eva Pleticha, Adelund Buch. Studien ZLIl' C1eisteswelt des ti'Hnkische/l Adels {lm Beispiel 
seiner 8ibliotheken vom 15. bis ZUIll 18 . ./ahrhunclert, Neustadt <l. d. Aisch 1983. 
, Stručný přehled dosavadního bádání o dějinách rožmberské knihovny je sOllčilsti nilslcdujícíllO te\tu. 
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žádnou pozornost. Proto se věnuji knihám dedikovaným členům rožmberského rodu či 

spi S lUll , na jejichž vzniku se Rožmberkové finančně nebo autorsky podíleli. Ovšem spíše 

než na jejich obsahovou charakteristiku jsem se zaměřila na méně tradiční problematiku, 

například na to, jakým způsobem ovlivnil rožmberský literární mecenát skladbu rodové 

knihovny. Zcela nově byl zhodnocen i bibliofilský pro fil Viléma z Rožmberka, který 

v tomto směru obvykle zůstával ve stínu svého mladšího bratra. Dosavadním úvahám o 

rožmberské knižní sbírce chyběl také evropský rozměr, přestože je známo, že její význam 

- již vzhledem k velikosti - přesahoval úzce vymezený prostor českých zemÍ. Sběratelské 

zaměření této knihovny vyžaduje srovnání s obdobně koncipovanými a co do velikosti 

srovnatelnými knihovnami na německých, rakouských a dalších šlechtických dvorech. Jen 

v tomto širším kontextu může být zodpovězena otázka, v čem se rožmberská knihovna 

podobala podobným šlechtickým knihovnám v Evropě, v čem byla typická a čím se 

naopak vymykala, do jaké míry byla ve své době a prostoru ojedinělá a proč vznikla na 

rožmberském dvoře a právě ve své době. 

Již zde je snad možné předeslat, že výjimečnost rožmberské sbírky spočívá mimo jiné v 

existenci a v charakteru dobového katalogu knihovny. Ten je jedinečný nejen z pohledu 

tehdejší katalogizační praxe, ale i z hlediska jeho dnešního využití pro výzkum historické 

retrospektivní bibliografie. Formální a kaligrafické provedení Březanova katalogu 

obdivovali již jeho současníci a později i čeští badatelé, kteří jej "znovuobjevili" 

v polovině 19. století v Královské knihovně ve Stockholmu, kam byl spolu 

s rožmberskými knihami odvezen. Katalogizační záznamy rožmberského katalogu byly 

databázově zpracovány v systému ISIS, tak, aby četné rejstříkové výstupy umožnily 

poměrně podrobně analyzovat obsahovou strukturu celé rožmberské knihovny.4 Výstupní 

data jsou samozřejmě ovlivněna úrovní Březanových záznamú, přesto však poskytují 

zásadní informace o typografické provenienci a chronologii vydání tisků obsažených 

v rožmberské knihovně a o jejím jazykovém a tematickém složenÍ. Podstatnou část 

předkládané studie tudíž tvol"í obsahová analýza rožmberské knihovny. a to i s vědomím, 

že tematická skladba knihoven tohoto sběratelského typu zrcadlila spíše obecné ideové 

proudy své doby a že výpovědní hodnota podobných rozború má své hranice. Vzhledem 

k omezenému množství dochovaných exemplářú z rožmberské knihovny však tato celková 

" Do databáze ISIS-STrI byly ukládány údaje o autorech a pf"ispěvatelích spiSL!, o místu a roku vydání, dále 
informace o jeho tematickém zaměření, rozlišení typu dokumentu (rukopis, prvotisk. tisk) a lokalizační 
odkazy na folia Bi"ezanova katalogu. Núsledující text obsahuje četné odkazy na jednotlivá folia Březanova 
katalogu. Ty bude možné v brzké budoucnosti konfrontovat s "elektronickou edicí" tohoto katalogu na CD
ROMu. jenž bude jakl) pf"íloha součústí publikované verze této disertační práce. 
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analýza jejího obsahu představuje jedno z mála východisek pro zodpovězení otázky, do 

jaké míry ovlivnily skladbu tohoto impozantního celku čtenái"ské a případně jiné zájmy 

vlastníků. Rámcová charakteristika jednotlivých oború obsažených v rožmberské knihovně 

pak umožnila proporcionální srovnání s vybranými knižními sbírkami v Evropě a 

v některých případech ukázala, že určitý typ literatury byl Rožmberky shromažďován 

pouze výběrově. 

Z hlediska obsahové skladby rožmberské knihovny jsem hlubší pozornost věnovala 

třem specifickým skupinám knih. Z pochopitelných dúvodú jsem se zaměřila na 

bohemikální rukopisy a tisky v širším slova smyslu (tj. nejen na tisky vydané v českém 

prostředí, ale i na zahraniční tisky s bohemikální tematikou a rukopisy). Dalšími dvěma 

skupinami knih jsou turcika a hebraika. Sledování recepce těchto dvou literárních okruhú 

má hned několik dúvodú. Z obecného hlediska je zajímavé sledovat, jak rychle se šířily 

nová literární témata a žánry bezprostředně související s kulturou a společností 16. století. 

"Turecká" literatura, opětovně vydávaná kvúli vzrústající intenzitě střetú evropských vojsk 

s Turky na uherských bojištích, měla být Rožmberky údajně i plánovitě sbírána. Traduje 

se, že sběratelské nadšení Viléma a Petra Voka pro tento typ literatury bezprostředně 

ovlivnila jejich osobní zkušenost s tureckým bojištěm (ve vypjatých dobách rakousko

tureckých válek v 60. a 90. letech byli jmenováni polními hejtmany českých vojsk) 

znásobená hrdinskou smrtí jejich švagra Mikuláše Zrinského při hájení habsburské 

pevnosti Siget. 

Podobné osobní konkrétní pozadí v případě rožmberské sbírky hebraik a judaik 

postrádáme. Jejich rozsáhlé vydávání a také sběratelství však nesporně souviselo s 

mimořádným dobovým zájmem o hebraistická studia a okultní vědy, který se nevyhnul ani 

rožmberskému dvoru. Na základě obsahového rozboru starší knihovny Viléma 

z Rožmberka a Březanova katalogu jsem se pokusila zjistit, do jaké míry se tento duchovní 

a kulturní trend promítl i do skladby rodové knihovny a jakým zpúsobem byl 

v rožmberském prostředí akceptován. Vzhledem k tomu, že recepci hebrejské tradice ve 

šlechtických knihovnách zatím nebyla pozornost věnována ani v zahraničí, pokusila jsem 

se v souvislosti s rožmberskou knihovnu o širší pramennou komparaci s ťóndy dalších 

soudobých evropských knihoven. 

Z hlediska české knižní kultury lze za nejcennější část rožmberské knihovny bezesporu 

považovat knihy vytištěné na dnešním území ('ech a Moravy.:i Vedle stručného přehledu 

, Na potřebu využít rožmberský katalog z hlcdiska bohcmikální knižní produkcc upozornil Ivan IlIaváčck již 
v roce 1970: Ivan Hlaváček, Z českých knihoven na počútku 17. století (K vnithlÍ struktuI'e rožmberské 



bohemik vydaných mimo naše území proto předkládaná studie přináší první soustavný 

přehled tiskal'ských bohemik získaných v prúbčhu 16. a 17. století pro rožmberskou knižní 

sbírku. Vzhledem k významu tohoto celku je ke studii připojen soupis všech těchto 472 

tiskl'!, doplněný bibliogratickými údaji a informacemi o případném místu dnešního uložení 

dochovaných rožmberských exemplářú (příloha č. I). a připojen je i rejstřík míst jejich 

vydání včetně jmen jednotlivých tiskařú a roku vydání (příloha č. II). 

Jedním z cílú Pl'edkládané práce bylo i zjištění stavu. v jakém množství a kvalitě se 

knihy z rožmberské knihovny dochovaly. Vzhledem ke stavu zpracování historických 

knižních fondú ve většině švédských a českých knihoven, které jen výjimečně počítá se 

zachycením provenienčních znakú knih. není a v dohledné době ani nebude možné stanovit 

detinitivní počet rožmberských knih, které se do dnešních dnú zachovaly. Nicméně se mi 

podařilo během krátkodobých studijních pobytú ve švédských knihovnách. které se 

uskutečnily v letech 2002 - 2004 díky tinanční podpoře Grantové agentury AV ČR a 

mcziakademickým výměnným pobytúm mezi Akademií věd ČR a Královskou švédskou 

akademií litcratury. historie a dějin umění. alespoň částečně zmapovat současný stav 

dochování rožmberských knih v těch švédských knihovnách. které uchovávají jejich 

rozsáhlejší soubory: v Kungliga bibliotekct vc Stockholmu. Domkyrkanbiblioteket ve 

Striingniis a Stifts- och landsbiblioteket ve Viisteras. Prúzkum těchto tří knihoven 

definitivně vyvrací představy některých českých badatelú o tom, že rožmberská knihovna 

alespoň zčásti přctrvala stalctí a jc nadále ~ byť rozptýlena ve fondech několika knihoven ~ 

ve Švédsku uchována. Několik set do dnešních dnú dochovaných knih z rožmberské 

knihovny sicc na první pohled přcdstavuje impozantní celek, ve skutečnosti se však jedná o 

pouhé torzo kdysi rozsáhlé sbírky ~ ne vícc než 5 - 10 % púvodního objemu. 

Podat komplexní dějiny rodové knihovny Rožmberkú a odpovědět na všechny otázky 

spjaté s knihami na rožmberském dvoře ovšem nemúžc ani tato studie, ostatně to ani není 

jejím cílem. Jej í knihovědné zaměření bezprostředně souvisí s povahou pramcniL se 

kterými jsem pl'cvúžnč pracovala: tj. s katalogem rožmberské knihovny a dochovanými 

rožmbcrskými exempláři. ať už z púvodní Vilémovy sbírky či pozdější knihovny Petra 

Voka. Do studie nebyla zccla vědomě včleněna "ada závažných témat, jako například 

zpúsob a vývoj knižní akvizice. srovnání linančních investic do budování knihovny s 

ostatními oblastmi dvorského života, využití knihovny jako zámcckého prostoru či otázka 

četby rožmbcrských vladahL K jejich poznúní je nezbytné rozsáhlé studium účetních a 

Knihovny), Včdccké inťonnacc eSA v, Metodický zpravodaj pro knihovny a útvary vědeckých informací 
Suplement I. 1970. s. l)'i - %. 



jiných pramenů rodového archivu Rožmberků. Archivní materiály k těmto otázkám již 

shromáždil PhD.Aleš Stejskal (ze Státního oblastního archivu v Třeboni) a nezbývá než 

doufat, že se v dohledné době dočkáme publikování jeho příspěvku na toto téma, který by 

bezesporu významně doplnil řadu informací uvedených v této studii a obohatil ji o 

bezprostřední kontext života na rožmberském dvoře. 

Literatura o rožmberské knihovně6 

První domumentovaný odborný zájem o rožmberskou knihovnu projevil již jezuita 

Bohuslav Balbín v rámci své studie o významných českých knihovnách. 7 Přestože jeho 

práce zůstala v rukopise a byla vydána pod názvem Bohemia doc/a až na konci 70. let 18. 

století Raphaelem Ungarem, Balbínovým - byť příliš strohým - údajům nelze upřít kouzlo 

bezprostředního pramene. Vzdělaný jezuita zřejmě patřil k posledním lidem, ktdí 

rožmberskou knihovnu mohli obdivovat ještě na českém územÍ. ./ednak ve 40. letech 

několikrát navštívil Třeboň, ale především rožmberskou knihovnu zhlédnul ještě v roce 

1647 během jejího krátkodobého uložení na Pražském hradě - nedlouho předtím, než byla 

ukořistěna Švédy. Raphael Ungar doplnil Balbínovy informace pečlivým věcným 

komentářem, který svou obsažností předčí - alespoň pokud jde o rožmberskou knihovnu -

informace jezuitského vzdělance. A byl to právě Ungar, který ve svých doprovodných 

poznámkách jako první upozornil na předpokládané bohatství švédských knihoven. 

Podle .lana Skutila se Ungarovy poznámky staly bezprostředním podnětem, který vedl 

Královskou českou společnost nauk v Praze k rozhodnutí vyslat Josefa Dobrovského na 

studijní pobyt do Švédska a Ruska. x Výsledkem této cesty uskutečněné v letech 1792 -

1793, byla zpráva publikovaná pod názvem Reise nach 5,'dnveden und Russland, v níž se 

Dobrovský jako první zmínil i o několika jazykově českých rukopisech z rožmberské 

(, V následujícím pf'ehledu jsou výběrově zmíněny jen základní studie k dějinám rožmberské knihovny. dalši 
drobné příspěvky lze nalézt v soupisu citované a konzultované literatury. Publikace k nejstaršímu období 
shrnul Karel Šebesta, Fran J. Dobrovský till B. Dudík, Slovo 42, 1993, s. 5 - n a Eva Ryšavá, Zásluhy 
moravského historika Bedy Dudíka o vrácení českých rukopisll ze Švédska roku 1878, Sborník Národního 
musea v Praze, řada C. XVII2, 1971, s. 97 - 105: z obou prací čerpala Olga Klauberová. Tak toh le nám 
ukradli - a zase vrátili. Čtenáf" 49/3, 1997, s. 89 - 91: Literaturou k dějinúlll rožmberské knihovny se částečnč 
zabývala i Blanka Karlsson, Bohemika a válečná kořist v některých knihovnúch a na zámcích ve Švédsku, in: 
Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympoziulll o českém vystěllllvalectví, exulantství a vztazích 
zahraničních ("'ech II k domovu 29. - 30. června 1998, ed. Karel Ilrub~' a Stanislav Brouček, Praha 2000. s. 
259 - 270. 
7 Bohuslav Balbín, Bohemia docta. Opus posthulllUIl1 editum notisque illustratulIl ab Raphaele Ungar, 3. 
Praha 1780. 
R Jan Skutil, Staročeské tzv. švédské rukopisy Státního oblastního archivu v Bl'Ilě. in: XIX. Mikulovské 
sympozium 1989, Brno 1990. s. 178. 
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knihovny uchovávaných ve Stockholmu.'! Trvalo přes púlstoletí. než se k jejich studiu 

vrátil další Č'ech - .Josef Pečírka. Cílem jeho studijního pobytu v roce 1850 bylo navázat na 

Dobrovského a především rozšířit počet objevených bohemikálních rukopisú. Jejich 

podrobnému rozboru se proto - až na několik výjimek - nevěnoval. Pečírka také jako první 

informoval českou veřejnost o existenci rožmberského katalogu a na základě jeho zběžné 

prohlídky provedl první odhad velikosti kdysi rozsáhlé rožmberské knihovny. 10 

.Ještě di"íve, než Pečírka uveřejnil svou zprávu v tehdejším muzejním časopise, vydal se 

na cestu do Švédska také moravský historik Beda Dudík. Během čtyřměsíčního pobytu 

dúkladně prozkoumal bohemikální prameny řady švédských knihoven a také říšského 

archivu. I I Stejně jako jeho předchůdci se i Dudík soustředil především na přesné 

podchycení rukopisll se vztahem k českým zemím. Ve své práci podrobně popsal jazykově 

české rukopisy, z nichž řada pocházela z bývalé rožmberské knihovny. Tištěným 

bohcmikům věnoval jen okrajovou pozornost. Z Březanova katalogu sice vypsal a 

uveřejnil některé zajímavé bohemikální tituly vydané tiskem, kvúli časové tísni však po 

jejich reálné existenci ve švédských knihovnách většinou nepátral. I Dudíkova pozdější 

cesta do vatikánské knihovny v Římě přinesla dodnes platné výsledky v podobě popisu 

několika bohemikálních rožmberských rukopisú. 12 

Také díky Dudíkovi a jeho přátelským vztahúm, které se mu podařilo za jeho pobytu na 

severu Evropy navázat byly korunovány úspěchem snahy, datované již od konce 17. 

stoletL získat ze Švédska zpčt nčkteré archiválie a rukopisy.13 Po tříletém vyjednávání 

daroval švédský král Oskar II. Bedřich v roce 1878 vídeňské vládě jednadvacet českých 

rukopisů výměnou za několik reprezentativních tisků rakouské provenience. Mezi 

vrácenými kodexy se nacházelo i dvanáct rukopisů a jeden tisk s rozsáhlými rukopisnými 

vpisky z bývalé rožmberské knihovny. I .. Úspěch moravského historika reflektoval na 

počátku osmdesátých let ve svém článku o rožmberské knihovně ředitel švarcenberského 

" Josef Dobrovský, Litterarische Nachrichten von einer ... im J. 1792 unternommenen Reise nach Schweden 
und Russland, Praha 1796; Zdeněk Hojda. Dobrovského cesta za švédskou kořistí, Dějiny a současnost 25/3, 
2003, s. 10 - 13. 
10 Joser Pečírka, Zpráva o rukopisech českých v krúlowské bibliotéce v Stockholmě se nacházejících, Časopis 
M use<1 Kľúlovství českého 25, IS51, I, s. 76 -108, ll, s. 59 - 8-L II L s. 30 - 42. 
II I3eda Dudík. Forschungen in Schweden mľ Mahrens Geschichte, I3rlinn 1852. 
12 I3eda Dudík, !tel' Rom,~nulll, I, Wien 1855. 
I.' O núvrat některých rukopisl'lusilovali již v polovině 19. století Flirstenberkové, v jejichž zastoupení jednal 
se švédským archivMelll Gustavem 13enzelstjernou Hernhard Pez, viz Skutil, Staročeské tzv. švédské 
rukopisy .... s. ln. 
II Dnes se nachúzejí v ľukopisné sbírce (Ci 10) Moravského zemského archivu v Brně; Částečná evidence se 
nachází v Pľúvodci po rukopisných ťondech v České republice ll: Rukopisné fondy archivll v české 
republice, recJ. Marie Tošnerovú, Praha 1998. s. 44 - 52. 
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centrálního archivu Adolf Berger. 15 Jeho příspěvek přináší některé nové informace 

především k Březanově historiografické práci. pokud jde o vlastní rožmberskou knihovnu. 

spíše shrnul již známé údaje. Později v třebo6ském archivu působil i Josef Salaba. který ve 

40. letech 20. století rovněž publikoval drobné příspěvky k dějinám rožmberské sbírky. 

Přestože Salabovy články obsahují některá problematická tvrzení postrádající oporu 

v pramenech (týkají se zejména vybavení knihovny a její výzdoby). nelze mu upřít 

prvenství při využití pramenů účetní povahy. II> 

Na sklonku 19. století (přelom let 1896 -1897) se do Švédska vydal i Václav Flajšhans s 

úkolem zrevidovat dosavadní poznatky o bohemikách v místních knihovnách. 17 Na základě 

svého výzkumu. ve kterém jako první věnoval odpovídající pozornost i jazykově českým 

tiskúm. vyjádřil přehnaně optimistický názor. že ztráty českých knih ve Švédsku nejsou tak 

rozsáhlé, jak se od Dudíkových dob předpokládalo. V jím publikovaném soupisu bohemik 

čítajícím okolo 100 položek se nalézala i řada dosud neznámých děl pocházejících 

z rožmberské knihovny. Trvalo však dalších třicet let. než se odborná veřejnost mohla blíže 

seznámit alesp06 s některými z nich. Autorkou podrobného popisu několika převážně 

rožmberských konvolutů. obsahujících vzácně dochované tisky z první poloviny 16. 

století, byla tehdejší vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků pražské Národní knihovny 

Flora Kleinschnitzová. 18 Právě její zásluhou se výrazně prohloubila spolupráce českých 

knihovníků se švédskou stranou, zejména s tehdejším říšským knihovníkem ze Stockholmu 

lsakem Collijnem, který se zaměřil především na studium vnější podoby rožmberských 

exemplářů. Collijnovy stěžejní a dosud nepřekonané práce o rožmberských exlibris a 

supralibros, obsahující i jejich kvalitní barevné reprodukce. byly přeloženy také do 

češtiny.19 Do druhého rozšířeného vydání své výpravné publikace Collijn zařadil i dvě 

supralibros, která mezitím objevil švédský historik Otto Walde při svých rozsáhlých 

15 Adolf Berger, Die Rosenberg'sche Bibliothek und Wenzel Bf"ezan. Mittheilungen des Vereines fUr 
Geschichte der Deutschen in Bohmen 20/3, 1881 - 1882, s, 193 - 21 I, 
ll> Zejména Josef Salaba, Několik poznámek k vývoji a osudúm rožmberské knihovny. Časopis 
českoslovanských knihovn íkli 23/1, 1944, s, 9 - 12; Na Salabovy omyly týkaj ící se rožmberské knihovny 
upozornil ve své diplomové práci Karel Dudáček (srovnej pozn, Č, 35), 
17 Václav Flajšhans, Knihy české v knihovnách švédských a ruských, Praha I X97; TýŽ, Zpráva o cestě clo 
Švédska a Ruska, V ěstn ík (:eské akadem ie věd a uměn í 6, 1897, s, 306 - 3 14, 
IX Flora Kleinschnitzová, Seltene Bohelllica c1es XVI, .lahrhllnclerts in schwedischen l3ibliotheken, Uppsala 
1931; Srovnej i p"íspěvek .lana Pachty, Bohemika v lIppsalské knihovně .. Carolina rediviva'", Slovanská 
knihověda 3, 1934, s, 46 - 56, 
19 Isak Collijn, Det Rosenbergska biblioteket och c/ess exlibris, Stockholm 1907: T)/:, Rožmberská knihovna. 
Praha 1913; Týž, Nové příspěvky k dějinám rožmberské knihovny. Praha 1926: TýŽ, Nya bidrag till c1et 
Rosenbergska biblioteket. Nordisk Tidskriti ml' Bok~ och biblioteksviisen 13. 1926. s, 63 - 71. 
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výzkumech mapujících celkový rozsah švédské knižní kořisti během třicetileté války?O 

Prováděl je nejen ve fondech švédských. ale i některých německých knihoven. Výsledky 

svého zkoumání uveř"ejnil v rozsáhlém dvousvazkovém díle. v němž přiměřenou pozornost 

věnoval i rožmberské knihovně. Poprvé například upozornil na výskyt rožmberských 

exemplářů i mimo území Švédska. zejména v německém a nizozemském prostředí?' 

Na .. rožmberské" výzkumy Otto Waldeho navázal pražský německý badatel Emil 

Schieche v přínosné studii. publikované v padesátých letech 20. století.22 Schieche stručně 

vylíčil dějiny rožmberské knihovny a strukturu jejího katalogu; nejcennější část jeho studie 

však představuje podrobné zmapování průběhu transportu rožmberských knih přes 

německé území do Švédska. Zároveú tak objasnil i poměrně časté nálezy rožmberských 

knih v německých knihovnách. 

Zatím nejúplnější soupis všech dochovaných rukopisů z rožmberské knihovny. které se 

nalézají v knihovnách ve Stockholmu. Římě, Leidenu a v Brně, přinesla důkladná práce 

lundského knihovníka Christiana Callmera z roku 1970 o dějinách královské knihovny ve 

Stockholmu za vlády královny Kristiny.23 K přímým výzkumům švédských knižních fondů 

se v polovině 60. let vrátili i čeští badatelé František Horák a Jan Martínek, ti se však již 

výhradně orientovali na výskyt bohemikálních tištěných knih, zejména jazykově českých 

tisků a latinské humanistické poesie.24 Jan Martínek také poprvé využil Březanův katalog 

jako předběžný bezprostřední zdroj informací o vybraných titulech, jež posléze hledal (a 

některé skutečnč i nalezl) při svém krátkodobém pobytu ve švédských knihovnách. 

Cesty českých historiků do Švédska uskutečněné v devadesátých letech 20. století vedly 

především k podrobnému studiu již dříve objevených .. rožmberských" knih (Jaroslav 

Pánek), seznam známých exempláHl byl rozšířen jen o některé jednotliviny (Petr Maťa).25 

Za problematické je nutné označit práce publikované brněnským historikem Jiřím 

cO Otto Walde. Det Rosenbergska bibliotekets exlibris, Ett tillagg. Alllllana svenska boktryckamas
tOreningens Meddelanden 16, 191 I, s. I n; TýŽ, Tva nya Rosenbergska exlibris, Svensk exlibris-tidskrift I, 
1911, s. 80. 
c I Otto Walde, Storhetstidens I itteriira krigsbyten, I-II, Uppsala 1916 - 1920: Stručný přehled bohelllikálních 
nálezlI TýŽ, Československo a švédská literární kořist válečná, Č'asopis Národního Illuzea 54, 1931, s. 40 -
49. 
'2 Emil Schieche, Die Rosenbergsche Bibliothek vor und nach Juli 1648, Stit1er-Jahrbuch 5, 1957, s. 102 -
140. 
c3 Christian Call1ller. J(tinigin Christina, ihre Bibliothekarc und ihre Handschrilten, (Acta Bibliothecae 
Regiae Stockholmicnsis 30). Stockholm 1977. 
c.) ~'rantišek Horúk, Iprúva o prllzkulllU star)'ch českých a bohelllikálních tiskli v rakouských a švédských 
knihovnúch, ln: Ilulllanistickú kontCrcnce, Praha 1966, s. 279 - 283; Jan Martínek, Humanistická bohelllika 
ve Švédsku, Listy filologické 92,1969, s. 118 - 162. 
2' Jaroslav Púnek, Pamčtní zúznamy utrakvistického ťarMe z let 1591 - 1592: svědectví o každodenosti 
přeclbčlohorského malomčsta, Fol ia II istorica Bohem ica 15. 1991, s. 91 . 100; Petr Maťa, Nové prameny 
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Procházkou, ve kterých se zabýval švédskou válečnou kořistí z Č:ech a Moravy. Ty, 

bohužel, obsahují řadu nepřesností i jednoznačných omylLI. 26 

Díky iniciativě Františka Horáka, jehož zásluhou je od 60. let k dispozici kopie 

rožmberského katalogu i v českých zemích, mohlo v následujících desetiletích vzniknout 

několik domácích studií zabývajících se také obsahovou stránkou rožmberské knihovny . 

./ejich sérii zahájila Milada ./edličková prací. v níž jako první podrobněji analyzovala 

samotný katalog, hlouběji pronikla do Březanova katalogizačního systému a v celkovém 

přehledu seznámila odbornou veřejnost s obsahovým bohatstvím rožmberské sbírky. Tato 

studie až do dnešních dnů zůstávala hlavním zdrojem informací o rožmberské knihovně. 27 

Rožmberský katalog využil i brněnský historik Miloslav Flodr. který v rámci své práce o 

recepci antické literatury v českých knihovnách ve středověku a v renesanci zpracoval -

byť jen ve výčtové podobě - zastoupení řeckých a římských autorú v rožmberské sbírce. 2x 

Rozboru dalších tematických okruh li z rožmberského knižního bohatství se věnovali i 

Václav Bok, Pravoslav Kneidl a Jan Martínek.:?9 

Novým pramenem - lokálními soupisy rožmberské knihovny ze 30. let 17. století. které 

přinesly první informace pro nejméně prozkoumané období dějin rožmberské knihovny, se 

zabýval Ivan Hlaváček.30 Podobně objevitelský ráz má i diplomová práce Karla Dudáčka 

z roku 1984, v níž se zaměřil na dějiny správy rožmberské knihovny v témže období. 

zejména na prúběh restituce knih jihočeských klášterlim. 31 V této své přínosné - a bohužel 

k českým dějinám ve švédských knihovnách a archivech (Zpráva o výzkumném pobytu ve Švédsku), Sborník 
archivních prací 51 ll, 200 I, s. 275 - 296. 
26 Jiří Procházka, Bible lobkovická a tzv. švédská kohst z Prahy, Olomouce a Mikulova, in: Problematika 
historických a vzácných knižních fondú Čech. Moravy a Slezska, 8rno 1999. s. 53 - 56: Týž, České písemné 
památky ve Švédsku, in: Morava a Brno na sklonku třicetileté války, Praha 1995. s. 115 - 119. Jeho práce 
obsahují markantní chyby i ve zcela notoricky známých údajích, jako je například datace katalogu 
dietrichsteinské knihovny (Procházka uvádí rok 1734, viz Procházka, Č'eské písemné památky ve Švédsku 
... , s. 117). 
27 Milada Jedličková, Rožmberská knihovna a katalog Václava Březana, Knihovna. Včdecko-teoretický 
sborník 1962, Praha 1962, s. 187 - 214. 
2X Miroslav Flodr, Die griechische und r()l11ische Literatur in tschechischen 8ibliotheken im Mittelalter und 
der Renaissance, Brno 1966. 
29 Václav Bok. Zur Vertretung der deutschsprachigen Literatur in der Bibliothek der Ilerren von Rosenberg. 
Studien zum Humanismus in den b()hmischen Uindern 1991. s. 49 - 55; Pravoslav Kneidl, Libri poetici et 
rhytmici rožmberské knihovny, Studie o rukopisech 14. 1975, s. III - 123; TýŽ. Česká lidová grafika 
v ilustracích novin, letákll a písniček, Praha 1983. s. 14 - 15; TýŽ .. Yicturae et Kunststuck" v Březanově 
katalogu rožmberské knihovny, in: Ars baculae vitae. Sborník studii z dějin umění a kultury k 70. 
narozeninám prof PhDr. Pavla Preisse. DrSc., Praha 1996. s. 84 - 86: .lan Martínek. K oddílu Libri poetici et 
rhytmici v Březanově katalogu rožm bersk)'ch knih. Strahovská kn ihovna I I. 1976. s. 219 - 220 . 
. 'IJ Ivan Hlaváček. Z českých knihoven na počútku 17. století (K vnith1í struktuI'e rožmberské knihovny). 
Vědecké informace ČSA V, Metodický zpravodaj pro knihovny a útvary VČlkck)ch informací Suplement I. 
1970,s.80-103. 
,I Karel Dudáček, Vznik a V)'voj rožmberské knihovny od jejího počútku až do poloviny 17. století 
(Příspěvek k dějinám světských knihoven na území našeho stMu v 16. a 17. století). Diplomová próce FFl IK. 
Praha 1984. 
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nepublikované studii - čerpal z dosud zcela neznámých archivních pramenů (např. 

výpůjčního rejstříku z roku 1639 nebo inventáře restituovaných klášterních knih z roku 

1659), díky nimž upřesnil, či zcela odmítl řadu tradovaných údajů. 

Na popis rožmberských exemplářů ojediněle dochovaných a nalezených v českých 

knihovnách se ve svých příspěvcích soustředil Josef Hejnic. Zabýval se také srovnáním 

literárního mecenátu Viléma a Petra Voka z Rožmberka.32 Studie Bohumila Nusky33 a 

Zdeňka Šimečka34, čerpající z účetních materiálů rožmberského rodového archivu, pak 

posunuly výzkum rožmberské knihovny směrem k hospodářskému kontextu jejího vývoje. 

V rámci svých monografí věnovaných životům obou posledních Rožmberků se dějinám 

jejich rodové knihovny stručně věnoval i Jaroslav Pánek. Důležitý příspěvek k výzkumu 

knižní kultury na rožmberském dvoře však představují především jeho komparace 

rožmberského a rudolfinského mecenátu a studie o vlivu rožmberských vladařů na šíření 

tištěné literatury na jejich panstvích?5 

Zatím poslední příspěvek k úvahám o knihách na rožmberském dvoře představuje práce 

V áclava Bůžka, ve které reflektoval potřebu začlenit knihovnu jihočeských magnátů do 

středoevropského kontextu, a v obecné rovině ji zkomparoval s knihovnami některých 

rakouských šlechticů.36 

32 Josef Hejnic, Ein rosenbergisches Exlibris in der SchloBbibliothek von Lysice, Listy filologické 114, 1991, 
s. 195 - 196; TýŽ, Konvolut z knihovny Petra Voka z Rožmberka, Jihočeský sborník historický 49, 1980, s. 
43 - 47; TýŽ, Rožmberská exlibris v plzeňských knihovnách, Strahovská knihovna 14 - 15, 1979 - 80, s. 103 -
110; Týž, Několik svazků z knihovny Petra Voka z Rožmberka v Knihovně Národního muzea v Praze a 
v muzejní knihovně v České Lípě, Knihy a dějiny 2/2, 1995, s. 19 - 34; TýŽ, K literárním a bibliofilským 
zájmům dvou posledních Rožmberků, Opera Historica 3, 1993, s. 223 - 231. 
33 Bohumil Nuska, Knihařské účty pana Petra Voka z Rožmberka. Sborník národního muzea v Praze, řada C 
- literární historie 9, 1964, s. 53 - 80; TýŽ, Jihočeský knihař mistr C W, Jihočeský sborník historický 32, 
1963, s. 60 - 63. 
34 Zdeněk Šimeček, Linzer Mm-kte und die Bibliothek der Rosenberger, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 
1985, s. 415 - 425. 
35 Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989, s. 30In.; TýŽ, Dva typy 
českého šlechtického mecenátu v době Rudolfa II., Folia Historica Bohemica 13, 1990, s. 159 - 186; TýŽ, 
K rozšiřování pražských tisků v předbělohorské době (Zprostředkovatelská úloha světských a církevních 
vrchností), Documenta Pragensia XII, 1990, s. 239 - 253. 
36 Václav Bůžek, Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí kQncem 16. a v první 
polovině 17. století, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, ed. Jitka Radimská, 
(Opera romanica I), České Budějovice 2000, s. 87 - 101. 
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2. SLECHTICKE KNIHOVNY RANEHO NOVOVEKV 

Rozvoj školstvL vzdělání a především pak razantní nástup knihtisku charakteristický pro 

společnost 16. století se samozřejmě promítl i do podoby knihoven tohoto období. Dobové 

knihovnictví bezprostředně ovlivnila i reformace, ať už prostřednictvím nového systému 

školství nebo protestantských církevních organizacL' Asi nejzřetelnějším důsledkem těchto 

změn byla rychle vzrústající velikost knihoven raného novověku. Přestože se tento trend 

promítl do ťondú všech typú tehdejších knihoven ~ universitních, městských, soukromých 

a částečně i klášterních ~ od poloviny 16. století je co do velikosti jednoznačně zastínily 

rozsáhlé šlechtické dvorské knihovny. pr-edevším ve Francii, Itálii a německé říši to byla 

téměř výhradně aristokracie, jež byla v této době schopna rozsáhlých knižních akvizic. 

V tomto ohledu se mýlil Konrad Lykosthenes, vydavatel druhého vydáni Gesnerovy 

bibliografie (1551), jenž soudil, že díky dostupnosti tištěných knih již nebude nutné 

budovat rozsáhlé a drahé knihovny.2 Budování rozsáhlých dvorských knižních sbírek 

ovšem nebylo samozřejmou záležitostí. I v 16. a 17. století existovala po celé Evropě 

šlechtická sídla, kde kniha byla spíše vzácností nebo kde se v lepším případě nacházela jen 

příruční knihovna o několika desítkách či stovkách svazků.3 O ochotě dlouhodobě 

investovat prostředky do rodové knihovny rozhodovalo mnoho faktorú: osobní zájmy a 

životní styl daného pr-íslušníka šlechtického rodu, úro vdl jeho vzdělání a šíře kulturního 

rozhledu rozšiřovaného na kavalírských cestách, jeho mentalita a v neposlední řadě i 

rodová tradice:~ Pokud se šlechtic rozhodl výrazně zasáhnout do podoby rodinné knihovny, 

jen málokdy sledoval prosté uspokojení vlastních čtenářských zájmů a potřeb svého dvora. 

Většinou se snažil prostřednictvím knižního bohatství získat pověst kultivovaného muže 

spjatou s respektem v šlechtickém prostředí a se zvýšením své osobní prestiže.:i Svědčí o 

tom i to, že se záhy začaly ozývat dobové moralistní hlasy, které upozorňovaly na propast 

I Herwarth von Schade. Der Einlluss der Rel'orlllation aul' die Entwicklung des evangelischen 
Bibliotheswesens, in: Beitriige zur Geschichte des Buchwesens illl konfessionellen Zeitalter. hrsg. Herbert G. 
Gopfert, Wiesbaden 1985. s. 147 - 179. 
2 Citovúno podle Ilanse Widlllanna v edici Konrad Gesner. l3ibliotheca universalis und Appendix, (Faks.
Drucke der ALlsg. Froschauer 1545). l11it Nachwort von I-lans Widlllann. I. OsnabrUck 1966. s. IV. 
, Srovnej Eva Pleticha. Adel II ml Buch. Studien zLlr Geisteswelt des IrLinkischen Adcls al11 Beispiel seiner 
Bibliotheken VOI11 15. bis ZUI11 18. Jahrhundert. Neustadt a. d. Aisch 1983 . 
.j K povaze kultury aristokratických kruhr, více Josef V{dka. Moravská aristokracie na přelomu 16. a 17. 
století. Opera historica 3. 1993. s. 155 - 165: Petr Maťa. Svět české aristokracie (1500 - 1700). Praha 2004. 
, Klaus Schreiner. l3iicher. Bibliotheken und .. Gemeincr Nutzen" il11 Spatlllittelalter und in der FrUhneuzeit. 
Bibliothek uml Wissenschall 9. 1975. s. 202 249: Max Weber mluví v tomto smyslu o spojení .,kulturní 
prestiže" čl .. prestiže moci", citovúno podle Wirtscllal't LInd Gesellscllaťt:. Ilrsg. Johanncs Winckelmann. 
TLibingen 1972. s. 530. pOLn.J. 
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mezi hektickým budováním rozsáhlých knihoven a osobním deficitem ve vzdělání 

mnohých jejich vlastníkú - knížat a magnátú. Mezi šlechtou však tyto výtky větší ohlas 

neměly. 

Na rozdíl od knihoven učencú, kdy zděděnou knižní sbírku většinou nevlastnily více 

než dvě další generace rodinných příslušníkú, šlechtickým knihovnám byl poměrně často 

dopřán dlouhotrvající kontinuální vývoj. Velkou šanci přečkat i poměrně bouřlivá období 

dějin měly především ty rodové knihovny, které ve svém počátku spontánně vznikaly jako 

uživatelské knižní sbírky z praktických potřeb jednotlivých členú rodiny. Během několika 

generací tak mohly být shromážděny desítky či stovky titulú reflektující činnosti a zájmy 

svých majitelú, ať už šlo o školní a univerzitní vzdělání, osobní četbu nebo užitečné 

informace, například právního zaměření. V příhodný okamžik pak mohla být takto 

přirozeně vznikající knižní sbírka přetvořena v rozsáhlou dvorskou knihovnu 

reprezentačního charakteru. 6 Od těchto knihoven, které "vznikly", se odlišovaly knihovny, 

jež "byly založeny", a to především osobou jediného zakladatele. 7 Životnost knihoven, 

které vděčily za svúj vznik bibliofilské zálibě pouze jednoho člena rodu, však byla 

většinou jen krátkodobá. Podobně jako učenecké knihovny byly totiž i tyto osobní sbírky 

po smrti svého zakladatele většinou rozprodány nebo zničeny. 

Jen minimálně odrážela skladba šlechtických knihoven konfesijní orientaci svých 

majitelú. Dvorské knižní sbírky katolických i protestantských šlechticú v Německu i v 

Rakousku obsahovaly podobné tituly a .Jen v omezené míře se setkáváme 

s upřednostňováním určitého náboženského směru či druhu literatury. Podle Otto Brunnera 

stály v pozadí této shody společné prvky ve vzdělání katolické a protestantské aristokracie: 

bez ohledu na své konfesijní zaměření se příslušníci šlechty setkávali se stejným světem a 

v teologii mělo katolictvÍ i starý protestantismus společný široký základ v aristotelsko

scholastické filosofii a patristice.8 Alespoií pokud jde o knihovny sběratelského zaměření, 

rozhodujícím činitelem při tvorbě obsahové náplně knihovny hyla dle mého mínění spíše 

snaha jejich tvúrcú dostát dohovému ideálu. ve kterém knižní bohatstVÍ plnilo funkci 

"zrcadla" soudobého vědění a mělo tvořit jakýsi mikrosvět - zmenšený a snáze uchopitelný 

obraz skutečného světa. V takovém kulturním pojetí bylo zastoupení všech oború i rúzných 

náboženských směrú naprostou samozřejmostí. 

(, K vývoji knihoven v Německu srovnej Heinrich Krall1m. Dcutschc Bibliothcken untcr dem Eintluss von 
Humanislllus und Reťormation. Wiesbaden 1968. s. 147. 
7 Takto vtipně oba typy knihoven charakterizoval Ladislaus Buzas. Deutsche Bibliothcksgcschichte der 
Neuzeit (1500-1800). Wiesbaden 1976. s. 97. 
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Konfesijní cítění jednotlivých šlechticú se však mohlo projevit - a také se projevovalo 

- ve zpúsobu využívání knižních sbírek. Rodové knihovny, zpočátku sloužící výhradně 

potřebám svých majitelll, se postupem doby stále více a častěji otevíraly (samozřejmě se 

svolením knížete nebo pověřeného knihovníka) také četbychtivým úředníkům, 

služebníklLm a učencúm pobývajícím u dvora. 9 Vzhledem ke stále vzrůstajícímu okruhu 

uživatelú přistupovali někteří - především katoličtí - šlechtici a jejich knihovníci 

k opatřením, jejichž cílem bylo omezit přístup návštěvníků k "zakázané" literatuře, která se 

ve sbírkách nacházela. Například poměrně striktní opatření přijali na dvoře v Mnichově po 

vzoru vatikánské knihovny v Římě na radu papežského legáta. Protestantská teologická 

díla byla vyčleněna do zvláštního oddělení a zájemcúm byla půjčována jen výjimečně a za 

přísných podmínek. Obdobný režim navrhoval i Hugo Blotius pro císařskou knihovnu ve 

Vídni, a to i přesto, že v rámci svého memoranda obhajoval nutnost všestranné akvizice 

včetně děl protestantských, heretických a židovských autorů. I o 

Německá protestantská šlechta - zejména kolem poloviny 16. století - se naopak 

snažila využít své knižní bohatství ve prospěch rozvíjející se reformace. Protestantští 

majitelé neváhali své knihy zpřístupňovat i širšímu publiku, zejména studentům a 

profesorúm z nově zakládaných protestantských univerzit. Dvorskou knihovnu ve 

Wittenberku, u jejíhož zrodu stál Fridrich Moudrý, využíval například Martin Luther i 

Melanchthon a po bitvč u MUhlberka se stala základem univerzitní knihovny v Jeně. II Na 

výstavbě akademické knihovny v Tlibingen se rozsáhlým knižním darem podílel vévoda 

Christoph (1515 - 1568)12 a podobná situace nastala i v Heidelberku. Zakladatel tamní 

dvorské knihovny - kurfiřt Ottheinrich Ci" 1559) - ji po své konverzi k luteránství v roce 

1542 rozdal několika univerzitám a sám si ponechal asi jen 300 reprezentativních svazkú, 

opatřených koženou vazbou se zlaceným supralibros ve formě jeho portrétu. Ale i z této -

dále rozšiřované - "osobní'" knihovny směli nadále čerpat vědomosti členové heidelberské 

univerzity. 13 Širší využití svých knižních sbírek plánoval i vévoda Albrecht Braniborsko-

g Otto Brunner, Osterreichische Adelsbibliotheken des 15. bis 18 . .Jahrhundetis als geistesgeschichtliche 
Quelle, in: TýŽ, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, Gottingen 1968, s. 286. 
'J Rainer A. MUller, Der FUrstenhof in der ťrUhen Neuzeit, MUnchen 1995, s. 47. 
10 Franz U nterkircher, Hugo Blotius und seine ersten Nachťolger (1575 - 1663), in: Geschichte der 
Osterreichischen Nationalbibliothek, I, hrsg. von .JosefStummvoll, Wien 1968, s. lOl - 102. 
II Wolfgang Schmitz, Deutsche Bibliotheksgeschichte, Bern-Frankfurt am Main-New York 1984. s. 76 -77. 
12 Gerd Brinkhus, Stach - Universit~it _. Bibliotheken. lur TUbinger Bibliotheksgeschichte im 16. 
Jahrhundert, in: Beitrlige ZUl' Ueschichte des Buchwesens im konfessionellen Zeitalter, hrsg. Herbert G. 
Gopfert. Wiesbaden 1985, s. 179 - 188. 
13 Buzas, Deutsche Bibliotheksgeschichte ... , s. 20; Schmitz, Deutsche Bibliotheksgeschichte .... , s. 77 - 78; 
Bibliotheca Palatina: Ausstellung der UniversitU Hciclelberg in lusammenarbeit mit der Bibliotheca 
Apostolica Vaticana. I-II, Hcidclbcrg 1986. 
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Ansbašský (t 1568). Založil hned tři knihovny, z nichž každá měla svúj přesně vymezený 

účel. Čistě soukromý ráz si udržela jen komorní knihovna vyhrazená osobním potřebám 

vévodské rodiny. Univerzitní knihovna v Královci pak sloužila ke studiu tamních studentů 

a profesorů. Ti ovšem mohli plně využívat i Albrechtovu oficiální rodovou tzv. zámeckou 

knihovnu, opatřenou za tímto účelem na svou dobu mimořádně kvalitním katalogem. lel 

Na konci 16. století se nejvýraznějším typem šlechtických knihoven stávají knihovny 

sběratelské. Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, jejich majitelé se snažili nejen 

shromáždit co nejrozsáhlejší knižní sbírky zahrnující všechny obory lidského vědění, ale 

pokud možno je i systematicky uspořádat a uložit do vhodných prostor. Součástí 

reprezentativní role těch nejvýznamnějších knihoven byla i touha jejich vlastníků 

angažovat jako dvorské knihovníky známé osobnosti a vzdělance své doby. V druhé 

polovině 16. století například pracoval v císařské dvorské knihovně ve Vídni literárně 

činný humanista Hugo Blotius a orientalista Sebastian Tengnagel, fhggerské sbírky 

v Augšpurku zase spravoval grecista Hieronym Wolf. V německých zemích vyvrcholil 

tento trend v 18. století, kdy se knihovníky nejznámějších šlechtických knihoven stávali 

přední filosofové a literáti (jako byli G. W. Leibnitz, J. W. Goethe či G. E. Lessing). 

Míra bibliofilské péče projevovaná knihám jednotlivými šlechtici (nákupy drahých 

rukopisů a vzácných tiskú, pořizování jednotné vazby a označování exemplářú 

individuálním supralibros a exlibris) byla naprosto individuální a odvíjela se od 

konkrétního založení a zájmů daného majitele knižní sbírky. Bibliofilské projevy 

samozřejmě nebyly cizí ani zmíněným protestantským šlechticům, kteří své knihovny 

využívali k náboženky-praktickým účelům. Nákladné vazby bychom našli i na knihách 

z ryze osobních, tzv. komorních knihoven na dvorech v Heidelberku i v Královci. Zvláště 

proslulá byla tzv. ,.stříbrná knihovna" Albrechtovy manželky, vévodkyně Anny Marie, její 

svazky byly vyzdobeny luxusní vazbou se stříbrným a zlaceným kováním. I) 

Důraz na funkci knihy jako uměleckého objektu však přece jen převládal právě ve 

sběratelských knihovnách druhé poloviny 16. století. O tom mimo jiné svědčí i jejich úzké 

provázání se sbírkami dvorských uměleckých předmětll, tzv. kunstkol11orami a muzei. lh 

/4 Edici katalogu vydal .lanusz Tondel. Eruditio et prudentia: die Schlossbibliothek Herzog Albrecht von 
Preussen: Bestandskatalog 1540 - 1548, Wiesbaden 1998: srovnej také TýŽ, Biblioteka zamkowa (1529-
1568) ksiíťcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, TorUlí 1992. 
/5 .lanusz Tondel, Srebrna Biblioteka kSíťcia Albrechta Pruskiego i jego zony Anny Marii, Warszawa 1994. 
/6 K širším souvislostem .lorg-Ulrich Fechner, Die Einheit von !3ibliothek uml Kunstkammer im 17. unci 18 . 
.lahrhunclert, dargestellt an Hancl zeitgenossischer Berichte, in: Otlentliche und Private Bibliotheken im 17. 
unci 18. lahrhundert. RariWtenkammern, Forschungsinstrumente oder Bi Idungsstiitten'), hrsg. von Paul Raabe 
(Wolfenblitteler Forschungen 2). Bremen und Wolfenblittel 1977, s. II - 31: Franz Georg Kaltwasser. Die 
Bibliothek als Museum: Von c1er Renaissance bis heute. dargestdlt <lm 13eispiel der Bayerischell 
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Zamýšlená fyzická a duchovní jednota těchto celkú byla vyjádřena již jejich umístěním 

bezprostředně vedle sebe v samostatných objektech či ve speciálně upravených zámeckých 

prostorách. Jejich předchúdcem byly místnosti zvané "studiola", která se zrodila v Itálii již 

v 15. století, kde byly shromažďovány antické památky, mince, rukopisy a knihy 

s klasickými texty.17 Zaalpští šlechtici přebírali model všezahrnujících univerzálních 

knihoven jako další prvek recepce antické humanistické tradice a dále jej modifikovali. Ne 

náhodou se rádcem při stavbě, úpravách vnitřní dispozice i výzdobě těchto prostor 

v Augšpurku, v Mnichově i v Ambrasu stal císařský antikvář italského púvodu Jacopo 

Strada. 

o úzkém propojení obou celkú svědčí i dobová praxe, kdy byly některé knihy nebo i 

celé sbírky (především grafická alba, knihy s nákladnými vazbami nebo orientální 

rukopisy) umisťovány přímo do prostor kunstkomory. Například umělecká sbírka 

v přízemí mnichovského Antiquaria obsahovala 109 Albrechtových oblíbených grafických 

knih a také rukopisy z Barmy a Cejlonu. Knihy byly součástí i uměleckých sbírek Rudolfa 

II. na Pražském hradě a zdá se, že nejinak tomu bylo i na rožmberském dvoře 

(součástí rožmberské kunstkomory byla modlitební kniha Viléma z Rožmberka). 18 

Podobné pojetí naznačuje i pozústalostní inventář knihovny Ferdinanda Tyrolského z roku 

1596, nesoucí výmluvný název "Bibliotheca oder puecherkunstcamer".19 Mezi další 

konkrétní doklady o dobovém vnímání úzkého spojení kunstkomory s knihovnou patří i 

testament vévody Albrechta v Mnichově (t 1579), v němž zavázal své dědice zachoval 

všechny části jeho Antiquaria jako nedílný celek?O 

Byly to právě šlechtické knihovny sběratelského typu, které se - i přes mnohdy 

tragické osudy jejich majitelú a četné vlastnické změny během třicetileté války - staly 

základem budoucího vývoje knihovnictví. V 17. století tvořily přepychově dekorované 

sálové knihovny již samozřejmou a nutnou součást aristokratických sídel a sloužily také 

jako ukázkový prostor dvorského konzumu literatury a vědy.21 Knihy v barokních 

zámeckých knihovnách byly již složitě členěny až do 26 věcných oború a rychle vzrústal i 

Staatsbibliothek, Wicsbaden 1999; Barocke Sammellust: Die Bibliothek und Kunstkammer des Herzogs 
Ferdinand Albrecht zu Braunschweig Llineburg (1636 - 1687), Wolfenbilttel 1998. 
17 Wolťgang Liebcnwein, Studiolo. Die Entstehung eines Raull1typs und seine Entwicklung bis um 1600, 
Berlin 1977. 
I~ Aleš Stejskal, Rožmberská a švamberská kunstkomora na počátku 17. století a její invent,W, Archivum 
Trebonense 200 I. s. 72. 
1<) Ivan P. Muchka, Pro captu lectoris habent sua tata libelli: Knihovna Ferdinanda Tyrolského, in: Ars longa. 
Sborník k nedožitým sedmdesátinám Joset~l Krásy, eel. Beket Bukovinská a Lubomír Konečný, Praha 2003, 
s. 128, pozn. 3. 
20 Kaltwasser, Die Bibliothek als Museum ... , s. 12. 
21 R. A. MUller. Der Flirstenhoť .... s. 48. 
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počet teoretických pojednání o principech jejich uspořádání. První tištěný katalog 

šlechtické knihovny vyšel v roce 1643 a další jej brzy následovaly. Především 

v německých zemích směřoval vývoj aristokratických knihoven k otevření fondů veřejnosti 

(nejdříve badatelské, posléze i širším kruhům) a jeho završením byl vznik státních 

(zemských) institucí ve Wolfenblittelu a Mnichově. 

Středoevropské knihovny 16. století 

Vraťme se však nyní zpět do 16. století a podívejme se na konkrétní podobu těch 

evropských knihoven, které bezprostředně náležely ke kulturní oblasti ovlivňující 

rožmberské prostředí. vývoj šlechtických knihoven v uherské části habsburské monarchie 

a také v Polsku výrazně zaostával za nápadným rozkvětem dvorských knižních sbírek 

v západní Evropě. V Uhrách nevznikla po celé 16. a 17. století jediná aristokratická 

knihovna, která by se svým reprezentativním rázem a velikostí mohla srovnávat s knižními 

celky v Mnichově nebo ve Vídni. I ty největší knihovny - Boldizsára Batthyányho, rodiny 

Zrínyi nebo palatýnská knihovna Georgia Thurzó - obsahovaly jen několik set svazkll. 

Knihovna sedmihradského knížete a magnáta Rákócziho dosáhla velikosti 2000 svazků 

teprve v polovině 17. století.22 Podobný byl i stav šlechtických knihoven v Polsku. Větší 

velikosti dosáhly jen knihovny církevní a sbírky panovníků (např. Zikmund August 

shromáždil okolo 4000 svazků). Průměrná velikost knihoven polských šlechticů se ještě ve 

druhé polovině 17. století pohybovala mezi 200 - 300 knihami a poměrně často je předčily 

knižní sbírky polských měšťanů, učenců i církevních hodnostářú. 23 

Ještě húře na tom byly z hlediska knižní kultury severské země. Tamní sbírky králů 

(Švédsko) a univerzit (Dánsko) obsahovaly jen několik desítek či stovek knih. 24 Ve 

Švédsku vyrůstaly šlechtické knihovny teprve v průběhu 17. století (částečně již také díky 

22 István Monok, Ober die hoťisehen Bibliotheken cles 16.-17. Jahrhunderts im Karpatenbeeken. Aeta 
Comeniana 15 - 16, 2002, s. 127 - 140; Czaba Csapodi, Ungarisehe Bibliotheksgesehiehte. VOIl1 M ittelalter 
bis ZUIl1 Frieden von Szátmár (1711), Gutenberg .lahrbueh 1984, s. 332 - 357. 
13 Jan PirozylÍski, Bliehersammlungen am konigliehen Hoť in Polen ZUl' Zeit cler Renaissanee, in: Europiiisehe 
Hotkultur im 16. und 17. Jahrhundel1, (WolťenbUtteler Arbeiten ZUl' Baroekforsehung 10), Hamburg 1981, s. 
667 - 676; Bogumila Kosmanowa, Ksiqzka i jej czytelniey w dawnej Polsee, Warszawa 1981; Irena 
Komasara, Ksiqzka na dworaeh Wazów w Polsee, Wroclaw 1994; Joanna Partyka, Rykopisy dworu 
szlaeheekiego doby staropolskiej, Warszawa 1995; Klúra Komorovú. Knižnica významného porského 
šraehtiea a bibliofila 16. storočia Melchiora Krupeka, Praha 2002. 
21 Bibliotheken cler norclischen Uinder in Vergangenheit unci GegenwarL hrsg. von Christian CalJmer unci 
Torben Nielsen, Wiesbaclen 1983. 



válečné kořisti z Evropy): Per Brahe shromáždil 1500 knih a Car! Gustav Wrangel asi 3000 

titulů. 25 

Rovněž v Anglii, ktcrou Petr Vok navštívil v roce 1563, stály v popředí univerzitní, 

královské a klášterní knihovny.26 Na počátku 16. století zde byly hlavním vlastníkem 

knižního bohatství církevní instituce. Soukromé osoby a univerzity v Oxfordu a Cambridgi 

vlastnily jen malé množství knih. Do roku 1640 se však situace obrátila: obě university se 

mohly pochlubit knihovnami o tisících svazcích (mimořádné postavení měla především 

knihovna v Oxfordu založená sirem Bodleyem - 8700 knih), přičemž soukromé sbírky 

stěží překračovaly hranici 1000 svazků. Mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny 

v alžbětinské Anglii patřily knižní sbírka Johna, lorda Lumleyho, a knihovna sira Roberta 

Cottona (t 1631). Ani ty však nezískaly typické rysy známých sběratelských knihoven ve 

střední a západní Evropě. Zajímavé je, že i královská knihovna v Paříži, později jedna 

z největších barokních knihoven, obsahovala v roce 1622 jen 6000 svazků.27 

Vilém z Rožmberka udržoval dlouhodobé vztahy se saským kurfiřtem Augustem (t 

1586). Tento humanismem ovlivněný protestantský kníže začal svou knihovnu budovat na 

zámku Annaburg bei Torgau. Stejně jako ostatní šlechtici skupoval celé knižní sbírky, ale 

zároveň se na lipských a frankfurtských trzích pídil po nových vydáních konkrétních spisů. 

Podobně jako rožmberská knihovna za Viléma si i kurfiřtova sbírka podržela uživatelský a 

praktický ráz a její podoba nikdy nesměřovala k rozpínavosti charakteristické pro 

sběratelské sbírky: okolo roku 1580 obsahovala asi jen 2354 svazků. Krátce po kurfiřtově 

smrti v roce 1587 pak byla přemístěna do Drážd'an.28 

Oba Rožmberkové byli také v kontaktu s vévody z Wolfenbiittelu. Základy knihovny 

vévody Julia z Brunšviku tvořily knižní konfiskáty z klášterů, které na svém teritoriu zrušil 

poté, co se roku 1568 připojil k reformaci. Sbírku dále rozšiřoval osobními nákupy i 

získáváním knižních pozůstalostí známých německých reformátorů (např. Johanna 

Auriťabcra). Již v rocc 1572 vydal pro tuto knihovnu podrobnou instrukci týkající se její 

správy. Rodovou knihovnu poměrně aktivně využíval jeho syn Jindřich Julius, který 

v závěru svého života pobýval několik let na pražském dvoře. Její fondy rozšířil především 

o oblast, která ho zaj ímala nejvíce, tcdy o spisy právního zaměření. Ani za jeho života však 

nevznikl katalog wolfenbUttelských knižních sbírek, ačkoli tento požadavek obsahovala j iž 

25 I\rne Losman, Drci schwedischcn BUchersammlcr des 17. lahrhunderts, in: Arte et marte: Studien zur 
Adelskultuť dcs Barockzcitalters in Schwcdcn, [)Unemark und Schlcswig-Holstein, (Kielcr Studien zur 
deutschcn Literaturgeschichte 13), 1978, s. 159 - 172. 
2<> Thc English library beťore 1700, cd. by Francis Wormald and C. E. Wright, London 1958. 
27 I\nthony R. 1\. llobson, CIrca! I ibrarics, London 1970. s. 128. 
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instrukce jeho otce. Ten byl dokončen teprve krátce po smrti vévody ./indřicha ./ulia v roce 

1613. Knihovna tehdy obsahovala okolo 4300 svazkll. Jindřichúv nástupce však pracně 

budované rodové sbírce nepřikládal větší význam a v roce 1618 ji celou daroval universitě 

v Helmstedtu. Vévoda August z WolfenbiHtelu tak musel začít budovat rodovou knihovnu 

zcela od počátku. Tento známý bibliofil sbíral knihy již od raného mládí (jen během 

krátkého období 16 I 2 - 1625 shromáždil a osobně zkatalogizoval kolem 4000 děl). Vévoda 

August byl v tomto ohledu skutečně výjimečná osobnost. Nejenže do roku 166 I vytvořil 

impozantní celek zahrnující zhruba 2000 rukopisú a 28.000 tiskú (při jejich získávání těžil 

i z finančních problémú vlastníkú knihoven a majetkových pj"esunú během třicetileté 

války). ale zčásti se i nadále osobně podílel i na zpracování nových přírústkú. 2lJ 

Asi největší věhlas ve své době získala již zmíněná vévodská knihovna katolických 

Wittelsbachů v Mnichově.30 Smysl pro knižní sběratelství byl zpočátku mnichovským 

vévodúm naprosto cizí. Když v roce 1558 začal Albrecht V. budovat vlastní dvorskou 

knihovnu. nejednalo se z jeho strany o bibliofilství. ale spíše o potřebu reprezentace a 

snahu vyrovnat se i v tomto ohledu jiným německým knížatúm. Přestože od roku 1560 

používal vlastní supralibros a od následujícího roku zaměstnával knihovníka. neshledával 

v budování rodové knihovny nějaké osobní potěšení a zájem. Tomu ostatně odpovídal i 

zpúsob tehdejších knižních akvizic. Ty nespočívaly v pravidelném nákupu a shánění 

zajímavých knih na německém knižním trhu. nýbrž ve skupování jednotlivých rozsáhlých 

knižních celkú: v roce 1558 získal pozústalost orientalisty .Johanna Albrechta 

Widmannstettera a o něco později sbírku augsburského finančníka a mecenáše .Johanna 

.Takoba Fuggera (7000 svazků). V roce úmrtí Albrechta V. obsahovala mnichovská 

knihovna již 11.000 svazkú uložených v nové budově určené knihovně. muzeu a 

kunstkomoře. Přísně soukromý charakter této dvorské knižní sbírky změnil až Albrechtúv 

syn Vilém V. (1579 - 1597). který umožnil její širší využívánÍ. Přesto však stále zllstávala 

přístupnější spíše členúm dvora než pro učencúm. Znúmý protireľormační ráz získala 

2R Schmitz, Deutsche Bibliotheksgeschichte .... s. 80. 
29 Otto von Heinemann, Die her~ogliche Bibliothek zu Wolťenbiittel. Ein Beitrag Zlil" Geschichte deutscher 
Biichersammlungen. Wolfenbiittel 1894; Maria von Katte, Die "Bibliotheca Selenica" von 1586 bis 1612. 
Die Anťiinge der Bibliothck des Herzogs August zu Braunschweig und Uineburg, in: WolťcnbUtteler 

Beitrage 3. Frankfurt am Main 1978, s. 135 - 153; Wolfgang Mikle, Die Wolfenblitteler "Libcrey-Ordnung" 
des Herzogs Julius von 1572, in: Wolťenbiittteler Beitrage I. Frankfurt am Main 1972. s. 121 - 139. 
]0 Otto Haliig, Die Griindung der MUnchener Hotbibliothek durch Albrecht V. und Johann Jakob Fugger. in: 
Beitrage zur Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek, hrsg. Von Rupert llacker. M Unchen 2000. s. 13 -
52; Rupert Hacker, Die Mlinchner Hofbibliothek unter Maximilian 1., in: Beitrilge ZUl' Geschichte der 
Bayerischen Staatsbibliothek, hrsg. Von Rupert Hacker. Mlinchen 2000. s. 53 - 71: Paul Lehmann. Eine 
Geschichte der aIten Fuggerbibliotheken, I-ll, Tlibingen 1956: Kaltwasser. Die Bibliothek als Museum .... s. 
9 - 27. 



mnichovská knihovna až po roce 1589 za vévody Maxmiliána 1. (1597 - 1651), který byl 

výrazně ovlivněn jezuity. Jejich vliv se promítl i do rozhodnutí bavorského vévody 

zpřístupnit rodovou knihovnu mnichovským a ingolstadským členúm tohoto řádu. V roce 

1618 obsahovala sbírkajiž 17.046 tiskú a okolo 1000 rukopisú. 

Teritoriálně i kulturně byly jihočeskému dvoru nejblíže země rakouské. 31 Rakouští 

šlechtici i členové habsburského rodu byli na třeboňském zámku častými hosty a v samém 

závěru života Petra Voka - za doprovodu V ác\ava Březana - navštívili několikrát i 

rožmberskou knihovnu. 

Představitel hornorakouských protestantských stavú Jindřich Vilém ze Starhemberku 

(1593 - 1675) se v roce 1632 mohl pochlubit knihovnou s 3472 tituly (téměř 5000 svazkú). 

Vlastnictví takto rozsáhlých knihoven však nebylo ani na dvorech v dolním Rakousku 

zcela běžné. Tamní šlechtické knižní sbírky většinou obsahovaly jen několik set knih a 

často je předčily knihovny vzdělancll. Například císařský knihovník a orientalista 

Sebastian Tengnagel (1608 - 1636) daroval císařské knihovně svúj knižní soubor čítající 

několik tisíc svazkú. 

Systematickou akvizicí se mohla od roku 1551 pochlubit císařská dvorská knihovna 

ve Vídni:,2 Podobně jako tomu bylo na madridském dvoře i císař Ferdinand 1. vydal 

nařízení, aby jeden exemplář z každého tisku vydaného s císařským privilegiem byl 

tiskařem zaslán do císařské knihovny. Rychle se rozrústající sbírka (v roce 1592 

obsahovala okolo 11.000 svazkú) se až do roku 1623 nalézala ve vídeňském klášteře 

minoritú a neustále bojovala s nedostatkem prostoru. Byla do určité míry přístupná i 

odborníkúm. Názory na stupeň využití císařské knihovny se ovšem mezi badateli liší: 

Ladislaus Buzas ji označuje za dobové středisko tilologicko-historického bádání a cíl cest 

evropských vzdělancú, Schmitz naopak předpokládá, že okruh uživatelú zústal i přes 

exkluzivitu dvorské instituce velmi malý.33 Protože v knihovně samé nebyl pro studium 

dostatek místa, spisy se pújčovaly i mimo budovu. Řada z nich se ale zpět nikdy nevrátila. 

Striktní omezení pújčovúní knih mimo prostory knihovny se proto stalo součástí 

memoranda s podrobnými návrhy systematické péče o tuto instituci, které v roce 1579 

panovníkovi doručil hlavní vídef1ský knihovník Hugo Blotius. Jako zvlášť burcující příklad 

,I Otto Brunner, (berrcichische Adelsbibliothcken des 15. bis 18. Jahrhunderts als geistesgeschichtliche 
Quellen, in: TýŽ, Neu Wege der Verfassungs- uml Sozialgeschichte, GOttingen 1968, s. 281 - 293; Bůžek, 
Knihovny aristokratll ... , passim; Alfrcd Kohler, Umnll1g und Bedeutung historisch-geographischer Werke in 
Ober-osterreichischen Adelsbibliotheken des \7. .Iahrhunderts, M ittei lungen des Oberosterrcichischen 
Landesarchivs \3, \98\, s. 22\ - 248. 
'" Unterkircher, Hugo Blotius und seine ersten Nachľolgcr (\575 - \663) "', s. 8\ - \5\. 
" Buzas, Deutsche Bibliotheksgeschichte ... , s. \8; Schmitz, Deutsche Bibliotheksgeschichte ... , s. 80. 



zmiňoval Blotius moravského maršálka, který si kdysi vyplijčil řadu knih o umční výroby 

zlata a jeho syn je ještě stále přechovává v Moravském Krumlově.34 Rudolf II. však 

knihovníkovým návrhům nevěnoval zvláštní pozornost. Sám si ostatně po svém přesídlení 

na Pražský hrad v roce 1576 půjčoval z vídeňské knihovny poměrně značné množství knih, 

které jen málokdy vracel. Některé zásilky do Prahy obsahovaly až desítky svazků a Hugo 

Blotius si v jednom osobním dopise po stěžoval na neoficiální fomlll těchto císařských 

výpůjček, pro které v podstatě neexistovala evidence. Panovník si nechával do Prahy 

zasílat také seznamy a katalogy nově získaných knihoveni knihy z pozlistalosti císai'e 

Maxmiliána 1., uložené ve vídeňském Novém Městě. Vlastní oficiální knihovnu v Praze 

však Rudolf II. nikdy nezaložil, přestože množství knih nalézajících se na Pražském hradě 

asi nebylo zrovna malé, jak naznačuje existence úřadu Rudolfova knihovníka (posledním 

byl Martin Hasdal z Lutychu).35 Knihy se nacházely i v Rudolfovč kunstkomoře: například 

Ptolemaiova Geografie, ručně kolorované vydání spisu Abrahama Ortelia Thea/ru!n orbis 

/errarum (1570), turecko-arabský slovník, bible v arabštině, Thurnierbuchy, blíže neurčená 

turecká kronika nebo astronomický katalog hvězd z let 1598 - 1599. Ke kunstkomoře 

patřily i známé rukopisy Codex argen/eus a Codex gigas. 36 Přestože Rudolf II. v roce 1606 

získal de iure knihovnu Ferdinanda Tyrolského ("j' 1596), k jej ímu odvozu do Prahy nikdy 

nedošlo, Panovník zřejmě programově nestál o vytvoření vlastní sběratelské knihovny, 

přitahovala jej jen konkrétní zajímavá díla. 

Naopak zmíněná knihovna Ferdinanda Tyrolského, umístěná v dolní části zámeckého 

komplexu v Ambras, byla plánovitě vybudována v letech 1572 - 1583 jako samostatná část 

rozsáhlých uměleckých sbírek. V její bezprostřední blízkosti se nacházela i malá zbrojnice 

a antiquarium, další tři trakty byly určeny pro předměty z kunstkomory a rozsáhlou sbírku 

zbraní. 37 Komplex v Ambrasu byl budován na podobném principu a v téže době, kdy 

v Mnichově vznikalo proslulé Antiquarium. Ostatně mnichovský vévoda Albrecht byl 

Ferdinandův švagr a oba si nechali radit od Jacopa Strady. Knihovna v Ambras však byla 

podstatně menší: skládala se ze tří místností, v nichž bylo uloženo okolo 4000 svazkl\. O 

střízlivém vztahu Ferdinanda Tyrolského ke svým knižním sbírkám svčdčí i t~lkt že 

o.j Moravský Krumlov byl po celé 16. století v držení púnll z Lipé. k jednotlivým členlllll rodu Ottúv slovník. 
naučný 16, Praha 1900, s. 69. 
,5 Uvúdí Callmer, Konigin Christina .... , s. 117. 
,i, Paula Findlen, Kabinety, sbčratelství a přírodní filozofie, in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvl!r a residenční 
město jako kulturní a duchovní centrum sti"ední Evropy, ed. Eliška Fučíková, Praha .. Londýn - Milún 1997. 
s. 21 \. 
'7 Jiří Kopáček, O ambraské sbírce. Cour d'honneur I. s. 74; Ivan P. Muchka, Pro captu lectoris habent sua 
t~lta I ibelli: Knihovna Ferdinanda Tyrolského. in: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefl 
Krásy, ed. l3eket Bukovinská a Lubomír Konečný, Praha 200], s. 123 - 136. 



nepoužíval exlibris ani supralibros. Teprve budoucí výzkumy ukáží, do jaké míry je 

opodstatněný předpokládaný Ferdinandúv osobní vliv na skladbu ambraské knihovny.38 

České šlechtické knihovny 16. století 

Jak již bylo řečeno, celkový výzkum a zhodnocení českých šlechtických knihoven raného 

novověku zatím v české historiografii chybí.39 Stejně jako v jiných částech Evropy i 

v českých zemích představovalo výrazný mezník v jejich vývoji období třicetileté války, 

které především v případě rozsáhlejších knižních celků znamenalo násilné přerušení jejich 

kontinuálního vývoje. Otřesené postavení rodových knihoven SIce souviselo 

s ekonomickým úpadkem a vymíráním starých šlechtických rodů kolem roku 1600, přesto 

však razantní změny v dějinách tří nejrozsáhlejších českých knižních sbírek nastaly až z 

politických příčin spjatých s vojenskými zásahy na českém území v polovině 17. století. 

Všechny se ocitly v zahraničí, až už jako švédská válečná kořist (dietrichsteinská a 

rožmberská knihovna) nebo z dúvodu emigrace vlastníka (knihovna žerotínská). Pozdější 

knižní sbírky, budované na českém území ve druhé polovině 17. století a v průběhu století 

následujícího, se vyvíjely jiným způsobem než například knihovny německé a v naprosté 

většině si udržely přísně soukromý ráz (typickým příkladem je lobkovická knihovna). 

Velikost většiny těchto knihoven navíc nepřesáhla několik set knih.4o 

I přes existenci velkých sběratelských celků zůstaly nejčastěji zastoupeným typem 

před bělohorských šlechtických knihoven malé knižní sbírky uživatelského rázu, které 

Miloslav Flodr nazývá "knihovnami prúměrného čtenáře".4! Jejich výzkum je ztížen 

především nedostatkem prameniL k dispozici nejsou ani jejich katalogy, ale ani inventáře, 

,R Muchka, Pro captu lectoris habent sua fata libelli ... předpokládá tento Ferdinandi'tm přístup na základě 
kompletního souboru knih architektonického zaměření, který se v ambraské knihovně nalézal. 
,') Pro období středověku máme k dispozici souhrnější zpracování dějin knihoven na českém území díky 
bilanční publikaci Ivana Hlaváčka, Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005. Pokud jde o dobu 
následující, shrnutí současného stavu výzkul1lu přinesl též Ivan Hlaváček, Zur Stratiťikation und zur 
inhaltlichen Zusammensetzung der bohmisch-m1ihrischen Bibliotheken des 16. Jahrhunderts, in: Bibliotheken 
und Blicher im Zeitalter der Renaissance, hrsg. von Werner Arnold, (Wolťenbiitteler Abhandlungen zu 
Renaissanceforschung 16), Wiesbaden 1997, s. 9 - 30; Jiří Cejpek - Ivan Hlaváček - Pravoslav Kneidl, 
Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin, Praha 1996, s. 92 -
102; Popisné výklady obsahového zaměření historických ťondi't knihoven na našem území a jejich stručné 
dějiny včetně dosavadní literatury přináší příručka Handbuch deutscher historischen Buchbestande in 
Europa, hrsg. von Bernhard Fabian. Band I. Tschechische Republik. Prag. Teil. I., bearb. von Vlasta 
Faltysová - Pavel Pohlei, Hildesheim - Zlirich - New York 1999. Prag. Teil. 2. bearb. von Vlasta Faltysová 
und Pavel Pohlei unter Mitarbeit von Vincenc Streit, Hildesheim - Zlirich - New York 2000. Band 2. 
SchloBbibliotheken unter der Verwaltung des Nationall1luseums in Prag, bearb. von Petr Mašek u. a., 
H ildesheim - Zlirich - New York 1997. Band 3. BGhmcn, Miihren, bearb. von Vincenc Streit - Jaroslav Vobr 
u. a., Hildesheim - Zlirich - New York 1998. 
10 Ludmila Čuprová, Silesiaka v moravských knihovnách v 17. a 18. století. Slezský sborník 64 (24), 1966, s. 
382. 



a tak o jejich existenci často svědčí jen rozptýleně dochované jednotlivé svazky. To platí 

zejména o knihovnách drobné a nižší šlechty.-12 

Menší počet knih byl typický pro šlechtické knihovny intelektuálního zaměření. 

pravidelně také tyto svazky nesou stopy aktivního používání Svým uživatelským 

charakterem, promyšlenou akvizicí konkrétních titulú a případně i spontánní výměnou knih 

s okruhem přátel se podobaly knihovnám učeneckým. Mohli bychom k nim zařadit 

například knihovnu Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (146 I - 15 I 0).-13 Torzo jeho 

sběratelské činnosti bylo později vtěleno do lobkovické knihovny, kde se dodnes nachází 

32 rukopisných a 4 I I tištěných svazkll z jeho sbírky. V podobném duchu budoval svou 

knihovnu i Jan st. Hodějovský z Hodějova (t 1566).4-1 Nenechal se odradit ztrátou svých 

knih při požáru v Praze roku 1541 a na svém statku v jihočeské Řepici vybudoval 

knihovnu další. Ale i ta byla nakonec v letech 1618 - 1620 rozchvácena. Své knihy, plné 

čtenářských poznámek a přípiskú, si označoval exlibris a supralibros: jeho exlibris z roku 

1536 je vúbec první českou datovanou knižní značkou tohoto typU.45 Podobné rysy měla i 

knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496 - 1553), z níž je zatím známo 422 svazkú 

vesměs se známkami aktivního používání. Kamil Boldan předpokládá, že v polovině 16. 

století obsahovala kolem 625 svazků.46 Jan Zajíc si knihy označoval na ořízce zkráceným 

titulem a také jednoduchou signaturou. 

Pokud jde o velikost, na pomezí mezi malými a sběratelskými knihovnami stály zřejmě 

knižní sbírky pánů z Hradce nebo Pernštejnů. O jejich rozsahu, skladbě a charakteru 

však bohužel nemáme téměř žádné přesnější informace.47 Kromě několika konkrétních 

titulú víme jen o rozsáhlých knižních darech obou rodú jezuitskému řádu. V roce 1600 

věnovala tovaryšstvu vdova po Janovi z Pernštejna kolem 1000 svazkú. V bývalé knihovně 

jindřichohradecké jezuitské koleje zase nalézáme četné knihy s jednotnou vazbou 

41 K typlllTI českých šlechtických knihoven viz Flodr, Die griechische und romische Literatur ... , s. 88. 
4C Václav Bůžek, Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in: Husitství - reformace -
renesance (Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela) III, edd. Jaroslav Pánek - Miloslav Pol ívka -
N oem i Rejchrtová, Praha 1994, s. 83 I - 843. 
4~ Kamil Boldan - Alena Richterová, Library of Bohuslav Hasistein of Lobkowicz from collections ol' the 
Roudnice Lobkowicz library, Praha 1995. 
44 Jan Martínek, O knihovně Jana st. Hodějovského, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do 
Bílé hory, Praha 1970, s. 219 - 238. 
45 Bohumír Lifka, Exlibris a supralibros v českých korunních I.emích v letech 1000 až 1900, Praha 1980, s. 
64 - 65. 
ll> Kamil Boldan, Knihovna Jana Zajíce z Házmburka (1496 1553), in: K výzkumu zámeck~ch, 
měšťanských a církevních knihoven "Č'tenář a jeho knihovna", cd. Jitka Radimská, (Opera ROlllanica 4). 
České Budějovice 2003, s. 41 - 108. 
47 Jaroslava Kašparová, Ke knihovně Marie Manrique de Lara (se zřetelem k tisklim španělským), in: 
Pernštejnové v českých dějinách. Pardubice 1995, s. 299 - 310: Bohumír Litka. Staré knihovny hradeckého 
zámku, in: Jindřichi'lv Hradec. Státní zámek a památky v okolí. Praha 1959, s. 32 35. 



darované Kateřinou z Montfortu a Adamem z Hradce. Ani jeden ze zmíněných knižních 

souborů však zřejmě nepatřil ke klasickým sběratelským knihovnám. Ostatně i nejstarší 

známé pobělohorské soupisy slavatovské knihovny v Jindřichově Hradci a v Nové Bystřici 

pocházejí až z roku 1673 a oba obsahují názvy jen asi 200 dě1.48 

V předbělohorské době se začala formovat i rodová knihovna Lobkoviců, přestože 

doba jejího největšího rozkvětu spadá až do druhé poloviny 17. století. Její základ tvořily 

menší knižní celky Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Zdeňka Vojtěcha Popela 

z Lobkovic (1568 - 1628), jeho manželky Polyxeny a také Václava Eusebia z Lobkovic. 

Ačkoli nemúžeme o celkové skladbě a velikosti těchto celků zatím zformulovat definitivní 

závěry, je i z dochovaných exemplářů patrné, že právě tito nejstarší tvůrci lobkovické 

knihovny věnovali vnější podobě vazeb mnohem větší pozornost, než tomu bylo 

v pozdějších etapách vývoje knihovního fondu. 49 

Smíšený typ biblioťilsko-intelektuální knihovny představuje knihovna žerotínská. 50 

Karel starší ze Žerotína (1564 - 1636) ji vybudoval na základě původních rodinných 

sbírek, které rozšiřoval především jeho otec Jan starší ze Žerotína (t 1583). Již za jeho éry 

se do skladby žerotínské knihovny promítaly úzké vazby k bratrské tiskárně v Kralicích. 

Byl to právě Jan ze Žerotína, kdo knihovnu umístil do zvláštního, dodnes zachovaného 

sálu v prvním poschodí náměšťského zámku, ozdobeného dobovými freskami. Rodové 

sbírky po smrti otce i svého bratra sjednotil až Karel ze Žerotína a vytvořil tak jedinou 

knihovnu. Žerotínovo bibliofilství, ovlivněné francouzským prostředím, se projevilo nejen 

v podobě vazeb (nejnákladnější byly pořizovány pro bible, žaltáře, kancionály a herbáře), 

ale i v rukopisných poznámkách o darech, které si Žerotínové zaznamenávali na předsádky 

a titulní strany darovaných knih. U Karla se můžeme setkat s výjimečně aktivním 

přístupem k vytváření knihovny - osobně sháněl konkrétní tituly, posílal seznamy 

IX Stanislava Nováková, Nejstarší dochované inventáře slavatovské knihovny v Jindřichově Hradci a v Nové 
Bystřici z roku 1673, Jindřichohradecký vlastivědný sborník 14,2002, s. 14 - 28. 
~') Alena Richterová, Pražští knihkupci a knihvazači ve službách roudnických Lobkoviců, Documenta 
Pragensia X/2, 1990, s. 281 - 289; Bohdan Chudoba, Roudnická politika. Zastoupení renesanční politické 
vědy v knihovně českého státníka na rozhraní XVI. a XVII. století, Praha 1933; Alena Richterová, vývoj 
roudnické lobkovické knihovny, Praha 1989; Jaroslava Kašparová, Knižní dary španělské šlechtičny Maríe 
Manrique de Lara y Mendoza a španělského vyslance Guilléna de San Clemente jezuitské klementinské 
koleji v Praze, in: K výzkumu zámeckých. měšťanských a církevních knihoven ,.Čtenář ajeho knihovna", ed. 
Jitka Radimská, (Opera romanica 4), 2003, s. 133 - 156; Laura de Barbieri, Le prince et le sphinx: la 
biblillthéque de Ferdinande Philippe I ,obkowicz (1724 - 1784) (Méthode de reconstruction), in: K výzkumu 
z<Ímeckých, měšťanských a církevních knihoven "Čtenář a jeho knihovna", ed . .Jitka Radimská, (Opera 
Romanica 4), České Budějovice 2003, s. 293 - 308. 
Sll Zdeněk Tobolka, Žerotínská knihovna. Praha 1926; Jindra Planková, Osudy knihovny Karla staršího ze 
Žerotína, Duha 2, 2002, s. 2 - 6; Beda Dudík, Karl' s von Žerotín Bl)hmische 8ibliothek in Breslau, Praha 
1877; V současné době se rekonstrukcí této knihovny a identifikací žerotínských knih ve fondech Univerzitní 
knihovny ve Wroclawi (oddělení starých tiskú) zabývá mgr. Malgorzata Turowska. 



požadovaných knih pražským, vídeňským i ženevským knihkupcúm a studoval nabídkové 

seznamy knih z frankfurtského trhu. Přestože v žerotínské knihovně púsobili knihovníci 

(polský šlechtic Julian Poniatowski, od roku 1628 český bratr Pavel Hronovský), nebyl 

nikdy vytvořen její katalog, ačkoliv o to Karel starší ze Žerotína velmi stál. Roku 1641 byl 

tento knižní soubor darován Karlovým vnukem Karlem Bruntálským z Vrbna vratislavské 

městské radě a dnes je v roztýlené podobě součástí univerzitní knihovny ve Vratislavi. 

K baroknímu typu knihoven již směřovala knihovna dietrichsteinská. Její základ 

vytvořil moravský katolík s úzkými vazbami na císařský dvt''lr Adam z Dietrichsteina (1527 

- 1590). O velikosti nemáme konkrétní informace, vzhledem ke kontaktúm svého majitele 

s evropskými literáty a vídeňským knihovníkem Hugo Blotiem ale múžeme předpokládat 

poměrně aktivní přístup ke tvorbě rodové sbírky. Adamúv syn František z Dietrichsteina 

(1570 - 1636), pozdější kardinál a hlavní představitel protireformace na Moravě, využíval 

své postavení i k rozšíření rodové knihovny a skupoval či konfiskoval rozsáhlé knižní 

celky i o několika tisících svazků, údajně pro jejich materiální hodnotu. 51 V roce 1616 tak 

získal knihovnu žďárského kostela, po roce 1620 to byly především konfiskáty knihoven 

majitelů nekatolického vyznání. Za zmínku stojí především knihovny vratislavského 

humanisty Andrease Dudiče nebo brněnského lékaře Jacoba Conrada Praetoria z 

Perleberga. Pro rychle se rozrůstající sbírky používal František z Dietrichsteina jen 

skromné typografické exlibris a větší pozornost nevěnoval ani vazbám. Pravděpodobně 

z roku 1613 pochází nedokončený inventář dietrichsteinské knihovny, který se dochoval 

v rodovém archivu Dietrichsteinů uloženém v Brně. Jeho autorem byl jezuita Georg 

Dingenauer, který podobně jako Václav Březan v Třeboni púsobil zárove6 i jako 

historiograf dietreichsteinského rodu. Úplný katalog mikulovské knihovny byl vyhotoven 

až švédským válečným komisařem Johannem Bussowem v roce 1646 při odvozu knihovny 

ze země. Přestože Prokop Zaoral v souvislosti se svým výzkumem opravil lmve tradovaný 

nadhodnocený údaj o velikosti dietrichsteinské knihovny na 8342 titulú, i tak lze 

konstatovat, že tato knižní sbírka patřila k největším v našich zemích. 52 

51 Stanislav Petr, Rukopisy zámecké knihovny Dietrichsteinl't v Mikulově v Knihovně Národního muzea 
v Praze, in: K výzkumu zámeckých. měšťanských a církevních knihoven ,,("tenM- a jeho knihovna"'. ed . .Jitka 
Radimská, (Opera Romanica 4), České Budějovice 2003. s. 120. 
52 Burkhard Seuťťert, Bibliothek LInd Archiv auf Schloss Nikolsburg in MUhren vor 1645, Zentralblatt tlir 
Bibliothekswesen 42, 1925, s. 249 - 265, 297 - 32 I: Miroslav Trantírek, Dějiny mikulovské zámecké 
knihovny, I-ll, Mikulov 1963; Prokop Zaoral, Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646. Studie 
o rukopisech 10. 1971, s. 237 - 256; Emil Schieche, Umfang und Schicksal der von den Schweden 1645 in 
Nikolsburg und 1648 in Prag erbeuteten Archivalien, Bohemia 8. 1967, s. III - 133; Petr. Rukopisy 
zámecké knihovny Dietrichsteinll ... , s. I 19 - 132. 
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3. RODOVÁ KNIHOVNA ROŽMBERKŮ A JEJÍ TVŮRCI 

Jedním z předpokladú, jež na přelomu 16. a 17. století vedly na jihu Čech k vytvoření 

jedné z nejrozsáhlejších knižních sbírek tehdejší střední Evropy, byla i dlouholetá rodová 

tradice Rožmberkú na poli knižní kultury. Jejich zvláštní postavení v této oblasti vyplývalo 

z jejich silného politického a majetkového zázemí (patřili k největším pozemkovým 

vlastníkúm již od 15. století), ale i z jejich osobité snahy propojovat regionální púsobení se 

středoevropským mocenským prostorem.' Navíc jihočeští vladaři téměř pravidelně 

získávali vzdělání na italských univerzitách a většina z nich si prostřednictvím tamních 

studií a dalších zahraničních cest udržovala bezprostřední vztah ke střediskúm pozdně 

středověké evropské kultury, a to i po svém návratu do Čech. Běžnou praxí Rožmberkú se 

stala i všestranná podpora humanisticky a literárně orientovaných osobností z jihočeského 

prostoru pocházejících či v něm púsobících. 

První zmínky o existenci knihovny na zámku v Českém Krumlově sice pocházejí již ze 

14. století, ale až do poloviny 16. století máme o knihách v rožmberském vlastnictví jen 

útržkovité inťormace. Pouze u několika dochovaných rukopisú bezprostředně se 

vztahujících k některému z členú rožmberského rodu lze předpokládat, že byly součástí 

starší rodové knihovny. U většiny ostatních dochovaných rukopisú a prvotiskú z bývalé 

rožmberské knihovny pocházejících z 15. století bohužel nelze s jistotou říci, kdy byly 

Rožmberky získány a zda vúbec patřily k púvodnímu jádru rožmberské knihovny, nebo 

jestli se jednalo o akvizice z druhé poloviny 16. století. Pokud jde o obsahovou skladbu 

středověké rožmberské knihovny, nepomúže nám ani jinak podrobný a sdělný katalog 

Václava Březana. Knihovník sice u několika rukopisLI poznamenal jejich starší vlastníky 

(především z řad české šlechty), ani v jednom případě se však nejednalo o členy starší 

generace Rožmberkú. Výjimku učinil jen v případě Viléma a Petra Voka a jedenkrát také u 

jejich matky Anny z Rogendorťu. 

Jedním z chrakteristických rysú rožmberské knižní kultury v období pozdního 

středověku byly čilé kontakty s kláštery púsobícími na rožmberských panstvích. Asi 

nejaktivnější vztahy na poli výměny a vzájemného obdarovávání se rukopisnými kodexy si 

Rožmberkové vybudovali s augustiniánským klášterem v Třeboni. Inventář této klášterní 

knihovny z roku 1415 vypovídá o tOI11, že v době inventarizace se řada klášterních knih 

I ./aroslav Pánek, Rožmberkové jako regionální a středoevropský fenomén: Aristokracie mezi politikou a 
mccenátcll1, in: Kultury na hranici. Jižní ("'echy -- ./ižní Morava - Walclviertcl -- Weinviertel, cd. Andrea 
Komlosy, Wien 1995, s_ 209 - 213_ 
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nacházela na rožmberském dvoře? Některé tituly, například čtyři svazky historického díla 

Vincence z Beauvais, byly zapůjčeny mladému Oldřichovi II. z Rožmberka (1403 - 1462) 

za účelem jeho vzdělávání. Třebaže tuto skutečnost dnes nelze s jistotou prokázat, je velmi 

pravděpodobné, že některé knižní zapůjčky se z rožmberského dvora do klášterních regálů 

nevrátily a zůstaly součástí šlechtické knižní sbírky.3 

V roce 1418 se na českokrumlovském zámku nacházelo zhruba 40 rukopisných kodexú 

patřících Rožmberkům.4 Již zmíněný Oldřich II. z Rožmberka byl podle Bohumíra Lifky 

také prvním členem rožmberského rodu, který použil jmenné supralibros. Tato ojedinělá 

vlastnická značka dochovaná na rukopisu rožmberské provenience v Národní knihovně 

byla znázorněna páskou se jménem "Ulricus".5 František Matouš sice tento artefakt přičítá 

jinému Oldřichovi z Rožmberka, který studoval v Bologni v letech 1485 - 1487, nic to 

však nemění na tom, že jde o nejstarší známé rožmberské supralibros z 15. století.6 

Po Oldřichovi II. se vlády ujal Jan II. z Rožmberka (1457 - 1472), jemuž je tradičně 

připisováno vlastnictví pergamenového rukopisu z roku 1467, který obsahoval modlitby 

v českém jazyce. Další osudy tohoto kodexu, opatřeného vazbou s rožmberskými motivy, 

však nejsou známé. 7 V téže době dokončil svúj Traktát proti králi .Jiřímu i l-lilarius 

Litoměřický a věnoval jej Janovi z Rožmberka. Na rozdíl od předchozího rukopisu zústal 

tento rožmberský dedikační exemplář součástí rodové knihovny až do roku 1591, kdy jej 

Vilém z Rožmberka daroval jezuitské koleji v Českém Krumlově. x 

V Itálii studoval spolu se známým humanistou, literátem a bibliofilem Bohuslavem 

Hasištejnským z Lobkovic i Petr IV. z Rožmberka (1462 - 1523). Sjeho jménem je spjat 

rozkvět knižní kultury na jihočeském dominiu. Tento Rožmberk se stal adresátem hned 

dvou dedikačních děl. Tvúrcem prvního je nizozemský spisovatel Jakub Canter, který se na 

jih Čech přistěhoval roku 1497. Antonín Truhlář jej sice nazývá "prvním dvorským 

básníkem v Čechách", sám Canter však upřednostl'1oval klidný život ve zlatokorunském 

2 Uvádí Ivan Hlaváček, Studie k dějinám knihoven v českém státě v době pr-edhusitské. Knihovna kláštera 
třebO/lského v rámci dějin knihoven českých augustiniánsk}'ch klášterll, Sborník historický 12, 1964, s. 23. 
-' Identifikace těchto nevrácených výpůjček v BJ-ezanově katalogu není možná. Na počátku 17. století již byly 
součástí rožmberské knihovny všechny třeboňské klášterní rukopisy, navíc je jejich identifikace v Březanově 
katalogu velmi komplikovaná. Například již zmíněné rukopisné dílo Vincence z Beauvais se v katalogu 
nacházelo ve dvou exemplářích: jeden dvoudílný nedatovaný rukopis a druhý datovaný ze 14. století, viz 
BJ-ezan. Filosofie: tol. 621. 
4 Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 30. 
s Lifka, Exl ibris ... , s. 45 a 54. 
(, František Matouš, Soupis prvotiskll z českobudějovických knihoven, Zpráva o činnosti Městského musea 
v Českých Budějovicích za léta 1932 a 1933. České Budějovice 1934. s. 99. 
7 Praha: Národní knihovna (XVII J 8); Antonín Truhlář, Katalog českých rukopisll c.k. veřejné a universitní 
knihovny pražské. Praha 1906, č. 373; Lilka. Exlibris .... s. 54. 



klášteře.'! Petrovi IV. věnoval veršovaný dialog oslavující rožmberský rod s názvem Rosa 

Rosensis. lo V téže době věnoval jihočeskému vladaři svúj politicko-ťilosoťický spis s 

obdobnou tematiku zdúrazňující politické ambice Rožmberkú i Petrúv souputník z Itálie -

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. II 

Petr rovněž měl na domovské panství přivézt - údajně z Itálie, kde studoval - i několik 

prvotiskú. 12 O velikosti a skladbě rožmberské knihovny zajeho vladařství však bohužel nic 

konkrétního nevíme. Múžeme jen předpokládat, že českokrumlovské knižní sbírky mohly 

v této době dorúst velikosti až několika set titulú. Je více než pravděpodobné, že se tehdejší 

dvorská rožmberská knihovna vyrovnala rozsáhlým knižním celkům, které v té době 

dokázali shromáždit jiní dva jihočeští biblioíilové: Martin Mareš a Václav z Rovného. 

Toto na svou dobu rozsáhlé .,knižní zázemí" pak umožňovalo Petrovi z Rožmberka 

velkoryse obdarovávat knihami jak jihočeské kláštery, tak i soukromé osoby. 

Z darú církevním institucím se do dnešních dnú dochoval například prvotisk, který Petr 

IV. z Rožmberka věnoval minoritúm v Českém Krumlově, a iluminované rukopisy, jimiž 

obdaroval česko krumlovské klarisky a cisterciáky ve Zlaté Koruně. 13 Mimořádně štědrý 

pak byl tento Rožmberk k třeboňskému klášteru, do něhož směřovaly převážně teologická 

a asketicko-mystická díla, z nichž některá byla i bohatě iluminovaná. K Petrovým darúm 

třeboňským augustiniánúm lze navíc pravděpodobně přičíst i většinu z těch knih, jejichž 

dedikační formule se o donátorech zmiňuje jen obecně jako o Rožmbercích. 

Skladbu rožmberské knihovny také do určité míry ovlivnily vztahy Petra IV. se 

zmíněnými jihočeskými humanisty a biblioíily Martinem Marešem a Václavem 

z Krumlova. Oba vlastnili poměrně velké knižní soubory prvotiskú a rukopisů (z púvodní 

Marešovy knihovny je dnes známo padesát svazkú, z Václavovy 231 exemplář), přičemž si 

oba vyměil.ovali jednotlivá díla se svými podobně zaměřenými přáteli. 14 

x Praha: Národní knihovna (XVII F 32); Truhlář, Katalog českých rukopisů ... , Č. 262.; Litka, Exlibris ... , s. 
54; edice v Historickém archivu 13, Praha 1898. 
Y Antonín Truhlář, Humanismus a humanisté v Čechách za krále Vladislava ll., Praha 1894, s. 74. 
10 Praha: Národní knihovna (Vl F 2); Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum ... , Č. 1139; 
Jakub Canter, Rosa Rosensis, ed. Bohumil Ryba, Budapest 1937. 
II Bohuslav z Lobkovic a z Hasenšteyna, List Panu Petrowi z Rosenberka, ed. J. W. Zimmermann, Praha 
1818. 
I c www.ckrumlov.cz/czI250/zamek/2nadvori/t kn ihov. htm 
1.1 Jitka Šimáková - Jaroslav Vrchotka a kol., Katalog prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze a 
zámeckých a hradních knihoven v České republice, Praha 200 I, Č. 991; Jaroslav Kadlec, Petr ll. 
z Rožmberka, Strahovská knihovna. Sborník Památníku národního písemnictví 5 - 6, 1970 - 71, s. 93 - 94; 
Litka, Exlibris ... s. 20; Josef Hejnic, O minoritské knihovně v Českém Krumlově, Listy filologické 118, 
1995, s. 76. 
I~ Rozbor obou knihoven na základě dochovaných exemplářll publikoval Josef Hejnic, O knihovně Václava 
z Rovného, Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie, 22/5, 1968, s. 229 - 355; Týž, O osudech 
knihovny Václava z Rovného, Jihočeský sborník historick)' 37,1968, s. 187 - 194. 
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Českokrumlovský rodák Martin Mareš se rozhodl pro církevní dráhu, v níž - i díky 

výrazné podpoře Petra z Rožmberka - rychle postupoval.1 5 Přestože převážně pobýval 

mimo jihočeský dvůr, udržoval úzké styky jak s Petrem, tak s jeho kancléřem Václavem 

z Rovného, s nímž jej vázal i příbuzenský vztah. Po brzké a nečekané smrti, která jej 

zastihla roku 1499 ve Vratislavi, získal jeho knihovnu právě rožmberský kancléř. Jak ještě 

uvidíme, jeho prostřednictvím se pak některé z Marešových knih ocitly v rožmberském 

vlastnictví. Naopak o přímý dar Martina Mareše Rožmberkovi se úejmě jednalo v případě 

exempláře, který se dochoval ve švédském Vasteras. 16 Šlo o Petrarcovy Epistolae 

familiares vydané v Benátkách roku 1492, obsahující vedle rožmberského exlibris 

Marešovo rukopisné exlibris a poznámky. 

Martin Mareš je v rožmberském katalogu také označen jako autor blíže 

nespecifikovaných "Epistolae". 17 Podle Josefa Hejnice se jedná o latinský sborník listú a 

řečí, dochovaný v Knihovně Národního muzea, jehož autorem byl boloňský humanista 

Filip Beroaldus. 18 Mareš měl dílo jen opsat a držet ve svém vlastnictví. Bohužel, púvodní 

vazba dnes chybí a s jistotou nelze jeho rožmberskou provenienci (ani případnou cestu do 

rožmberské knihovny přes Václava z Rovného) prokázat. Domnívám se, že s ohledem na 

vysokou spolehlivost Březanových katalogizačních záznamú, však nelze zcela vyloučit ani 

Marešovo autorství dnes neznámého rukopisu podobného literárního zaměření. 

Václav z Rovného byl dlouholetým členem rožmberské kanceláře a od roku 1475 byl 

pověřen správou rožmberských dúchodú. Knihy z jeho rozsáhlé knihovny, která na 

přelomu 15. a 16. století patřila k nejvýznamnějším soukromým knižním sbírkám 

v českých zemích, jsou dnes rozptýleny ve fondech několika institucí. Rovněž mezi tímto 

humanisticky orientovaným rožmberským úředníkem a jeho vladařem a zároveň literárně 

vnímavým příznivcem probíhala poměrně aktivní knižní výměna. Jen mezi dochovanými 

exempláři z Václavovy knihovny se nachází II prvotisků a jeden rukopis, které mu Petr 

IV. z Rožmberka daroval. Václav z Rovného však zjevně nepodléhal nostalgii - některé 

15 V rožmberském katalogu a v dobových písemných materiálech se mluví o Martinovi z Krumlova, 
ztotožnění Martina Mareše s Martinem Krumlovským objasnil Bohumil Ryba, Filip Beroaldus a čeští 

humanisté, in: Zpráva o činnosti městského musea v Českých Budějovicích za léta 1932 a 1933, České 
Budějovice 1934, s. 4n. 
16 Ýastedis: Stifts- och landsbibl ioteket (inkunab. 100); lsak Collijn, Katalog Mver Vasterús 
laroverksbiblioteks inkunabler, Uppsala 1904, num. 100; patrně Bf'ezan, Filosofie: lol. 1591 (katalogizační 

údaj nemá uvedeno impresum); Hejnic, O knihovně Václava z Rovného ... , tuto knihu neeviduje. 
17 Březan, Filosofie: tol. 1446 "D. /v!a/'lil1i C/'lll1/I1I1VicIISi,l' o/i/J/ !'a}'(}chi ({c Ollicia/i,l' Vrulis/m'icl1sis 
Ecclcsi({c Epislo/ae ". 
IR Praha: Knihovna Národního muzea (X B 13); František Michálek Bartoš, Soupis rukopisi'1 Núrodního 
muzea v Praze, ll, Praha 1927, č. 2627; Hejnic, Několik svazků z knihovny Petra Voka z Rožmberka ... , S. 

20. 



z nich obratem věnoval jiným osobám. To je i případ prvotisku Cicerova díla De officiis 

(Benátky 1486), jež mu Petr z Rožmberka daroval v roce 1496. 19 Přestože si Václav 

Ciceronových děl obzvláště cenil - uznával je jako rétorický a stylistický kánon - v roce 

1511 svěřil tento exemplář svému chráněnci a snad i adoptivnímu synu Ambrožovi 

Kitzhaupelovi (t 1559). Není však vyloučeno, že se tak rozhodl právě proto, že si 

uvědomoval význam tohoto spisu pro mladíkovo vzdělávání. Za jakých okolností se kniha 

vrátila zpět do rožmberské knihovny, dnes nelze říci. Stejně pravděpodobný je její návrat 

přes třeboňský klášter, jak se domnívá J. Hejnic, tak i její přímá cesta do rožmberské 

knihovny jako Ambrožúv dar. 

Podobně si nejsme jisti, jakým zpúsobem se do rožmberské knihovny dostal prvotisk 

díla Petra de Crescentiis dochovaný ve švédském Strangnas (příloha IV lobr. 1).20 Púvodně 

patřil Martinovi Marešovi, ale ještě kolem roku 1520 byl součástí knihovny Václava 

z Rovného. Kniha - jak naznačuje Václavovo specifické exlibris ve formě věnovacího 

distichu - byla navíc určena jako dar kaplanskému domu v Českém Krumlově.21 Možností, 

jak se kniha nakonec dostala do rožmberské knihovny, je tedy hned několik. Václav 

z Rovného mohl knihu ještě před svou smrtí z kaplanské knihovny vyjmout a darovat ji 

mezi lety 1520 - 1523 Petrovi IV. z Rožmberka. Mohl ji ale také darovat i třeboňskému 

klášteru, což často dělával. Tato kniha pak (omylem?) nebyla ve 30. letech 17. století 

vrácena klášteru a s celou rožmberskou knihovnou byla odvezena do Švédska. 

Nejpravděpodobnější je ovšem varianta, že se kniha v rožmberské sbírce ocitla jako dar 

krumlovských kaplanú Rožmberkúm. Rozdávání knih pocházejících z pozůstalosti 

V áclava z Rovného, které se z větší části staly součástí českokrumlovské kaplanské 

knihovny, bylo totiž mezi místními faráři poměrně obvyklé. 22 

A obdobné to bude i s rukopisem lékařského obsahu, který přes Švédsko putoval 

s knihovnou královny Kristiny až do Říma a dnes se nachází ve Vatikánské knihovně.23 

Také tento rukopis zdobí exlibris Václava z Rovného, jež dokládá, že byl púvodně určen 

19 Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (F. 30 I); Henricus Aminson, Bibliotheca templi cathedralis 
Strengnesensis, Stockholm 1863, s. 157; Hejnic, O knihovně Václava z Rovného ... , s. 298 (č. 57). 
20 Strangnňs: Domkyrkanbibliotcket (F. 445); Aminson, Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis ... , s. 
186; Březan, Filosofie: fol. 1438 a Medicína tol. 1202; Hejnic, O knihovně Václava z Rovného... tento 
exemplář neeviduje. 
21 Hejnic, O knihovně Václava z Rovného ... , s. 256. 
22 O této praxi krumlovských kaplanll podrobněji Hejnic, O knihovně Václava z Rovného ... , S.271. 
23 Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg. lat. 1194); Dudík, Iter Romanum .. ., s. 208; Hejnic, O 
knihovně Václava z Rovného ... tento exemplúř neeviduje. 
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pro kaplanskou knihovnu v Českém Krumlově. V roce 1609 však již byl součástí 

v b k' k 'h /4 rozm ers e nI ovny.-

S jiným členem rožmberského rodu Je spjat německý lékařský rukopis 

v rožmberském katalogu je uveden v souvislosti se jménem Anny z Rogendorfu. Petrovy a 

Vilémovy matky. Vágnost Březanova zápisu v katalogu nedovoluje přesně určit, zda byla 

Anna autorkou, či jestli byl rukopis pouze označen jako její osobní vlastnictví. 25 Lékařská 

kniha je bohužel nedatovaná, a tak lze dobu jejího vzniku omezit pouze jednou časovou 

souřadnicí - datem Anniny smrti v roce 1562. 

3.1. VILÉM Z ROŽMBERKA A JEHO VZTAH K RODOVÉ KNIHOVNĚ 

Vilémova angažovanost v oblasti knižní kultury byla již ovlivněna novými myšlenkovými 

proudy a společenskými změnami pokročilého 16. století. Základní rysy jeho vztahu k této 

oblasti, zejména pokud jde o literární mecenát, jsou již dostatečně známy z prací Josefa 

Hejnice a Jaroslava Pánka.26 Daleko méně víme o tomto Rožmberkovi jako o sběrateli knih 

a tvůrci rožmberské knihovny. Vilémův vztah k rodové knižní sbírce bývá zjednodušován 

odcitováním několika obdivných zpráv z dobové literatury. Konkrétně je zmiňován - a to 

ještě jen obecně - jen jeho knižní dar jezuitskému řádu v Českém Krumlově. Pro 

nedostatek přímých dokladů o Vilémově knižním sběratelství zůstával tento rožmberský 

vladař - navíc částečně neprávem - ve stínu svého mladšího bratra. 

Vilém z Rožmberka byl jako tvůrce a vlastník rodové knihovny orientován prakticky a 

střízlivě. Jednoznačně dával přednost obsahové kvalitě knih před jejich prostým 

hromaděním a jejich užitečnosti před reprezentací. Nikdy se nestal typickým renesančním 

sběratelem knih. S výjimkou sporadického používání rukopisného exlibris a zřejmě 

bohatých výměn knih se spřátelenými osobami u něj téměř postrádáme doklady typických 

rysů renesančního sběratelství a bibliofilie, jakými bylo používání supralibros či alespOll. 

materiálové sjednocení knižních vazeb v rodové knihovně. Vilém sice respektoval tradiční 

2! Po dobu několika let byly součústí rožmberské knihovny také ty knihy z knihovny Vúclava 7 Rovného. 
které daroval třebOllským augustiniánľim, srovnej Hejnic, O knihovně Václava z Rovného ... soupis ll, Č. 24 
(Národníknihovna:40A6),č.129(Národníknihovna:41 ;\24),č.133(Núrodníknihovna:41;\ 18).č.174 

(Národní knihovna: 40 C 2). 
25 Březan, Medicína: fol. 1390 .. Arl::lluy Biichluin der Frllll'UIl AI/IlU Z/I RlIscl/hl'rg . 
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úzké propojení uměleckých a knižních sbírek (rodová knihovna byla umístěna v 

bezprostředním sousedství kunstkomory v přízemí česko krumlovského zámku27
), na rozdíl 

od svých současníkú z řad německé šlechty však nikdy nepodnikl žádné kroky, které by 

směřovaly k jejímu uspořádání, nebo dokonce k zhotovení jejího soupisu či katalogu. 

Dochované exempláře z púvodní Vilémovy sbírky nevykazují žádné známky inventarizace 

(signatury, hřbety či ořízka označené titulem) a není také známo, že by byl péčí o 

krumlovskou knihovnu pověřen knihovník. O její organizaci a vnitřním uspořádání 

nemáme z doby dlouhého Vilémova vladařství nejmenších zpráv. 

Pochvalné zmínky těch, kteří Vilémovu knihovnu spatřili na vlastní oči, přitom 

nasvědčují tomu, že rožmberská knihovna dosahovala v 80. letech 16. století nadprůměrné 

velikosti?S To však v českém prostředí mohlo představovat i jen několik set knih. Realitě 

se však nejspíše blíží odhad, že Rožmberkova knihovna v době jeho smrti obsahovala dva 

až tři tisíce exemplářú. Při takovém množství knih bylo ještě reálné se v knihovně dobře 

orientovat i bez pomoci katalogizačních pomúcek a bez osoby pověřené její správou. 

Snad proto, že si Vilém chtěl udržet osobní přehled o knihách v rodové knihovně, a 

také vzhledem k jejímu převážně uživatelskému charakteru, se vladař rozhodl, že do 

krumlovské bibliotéky nezačlení stovky knih, které získal po zrušení klášterů v Třeboni a 

Borovanech v 60. letech 16. století.29 Také v tomto ohledu se lišil od německých a také 

anglických šlechticú, pro něž představovaly knižní sbírky sekularizovaných klášterú 

vyhledávaný a vítaný zdroj rozšíření rodových knihoven. Přestože Rožmberk s knihami 

z Třeboně a Borovan volně disponoval (několik z nich například daroval 

českokrumlovským jezuitúm), naprostá většina z nich zústala uložena v třeboňském 

klášteře až do počátku 17. století. Teprve tehdy byly přestěhovány na třeboňský zámek a 

sloučeny s knihovnou Petra Voka. JO 

26 Josef Hejnic. K literárním a bibliofilským zájmům dvou posledních Rožmberků, Opera Historica 3, 1993, 
s. 223 - 231; Jaroslav Pánek, Dva typy českého šlechtického mecenátu v době Rudolfa ll., Folia Historica 
Bohemica 13, 1990, s. 159 - 186. 
27 Anna Kubíková, Renesanční přestavby Českokrumlovského zámku a jeho interiéry, Opera Historica 3, 
1993, s. 367 - 378. 

2X Dobové zprávy se nachází v dílech uvedených v příloze 111/48,65. 
29 O osudu klášterních knih se nezmi(lLIje v jiných ohledech zásadní studie Oldřicha Šeda, Matěj Kozka 
z Rynárce a sekularizace borovanské augustiniúnské řeholní kanonie v šedesátých letech 16. století 
(Příspěvek k církevním a hospodúl'ským děj inám 16. století), .I ihočeský sborník historický 37, 1968, s. 133-
144; Svatopluk Samek, O rožmberské knihovně, Jihočeský sborník historický 19, 1956, s. II nesprávně 
uvádí. že Vilém z Rožmberka nechal zabrané klášterní knihy přenést na svl'Ij zámek do Českého Krumlova. 
30 V tI-eboiíském klášteře se knihovna nacházela ještě v roce 1599. kdy byl její prohlídkou pověřen Václav 
Březan, zřejmě v dúsledku úvah o jejím začlenění do rodové knihovny, viz Václav Březan, Životy posledních 
RožmberkLI II, ed. J. Pánek. Praha 1989. s. 544. 
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Vilémova praktičnost a střídmý smysl pro knižní sběratelství jej zřejmě přiměl 

k odmítnutí nabídky císařského antikváře Jacopa Strady, který v roce 1573 hledal v 

Rožmberkovi kupce své precizně budované knihovny. Podle Strady, který se Vilémovi 

snažil vnutit i koupi svého domu a uměleckých sbírek, obsahovala jeho bibliotéka knihy, 

jež už nejsou k dostání v celém Německu. Pravdivost antikvářova tvrzení měl dokládat její 

soupis, který dal jihočeskému vladaři k dispozici. Lákavá nabídka zřejmě nechala Viléma 

z Rožmberka chladným a Stradova sbírka nakonec skončila v císařské knihovně ve 

Vídni.-" 

o Vilémově akviziční politice toho ostatně mnoho nevíme. Jak naznačuje 

dokumentovaný případ Stradovy knižní sbírky, Rožmberk nerozšiřoval rodovou knihovnu 

hromadnými nákupy celých knihoven. Z dochovaných exemplářú knih z jeho sbírky je 

patrné, že na rozdíl od svého mladšího bratra Vilém zřejmě nepátral am po 

knižních pozústalostech svých poddaných. Mezi dochovanými svazky z jeho původní 

knihovny se sice ve větší míře objevují například knihy, které púvodně patřily známému 

krumlovskému kazateli Bartoloměji Trnkovi, vzhledem k jeho úmrtí v roce 1533 však 

nelze doložit, zda se tyto svazky staly součástí rožmberské knihovny až po nástupu Viléma 

z Rožmberka v 50. letech 16. století do čela rožmberského rodu. 32 Tiskařská provenience 

knih, které jihočeský vladař daroval českokrumlovské jezuitské koleji, nasvědčuje spíše 

tomu, že jednotlivé knižní exepláře Vilém nakupoval na svých cestách po Itálii a 

Německu. Jen některé dochované knihy byly získány od předchozích dnes blíže 

neznámých vlastníkú.33 

Vilémův podíl na obsahové skladbě rodové knihovny můžeme Jen více či méně 

odhadovat na základě analýzy jednotlivých oború v Březanově katalogu z roku 1609 a také 

z několika dochovaných exemplářú s jeho exlibris. Leccos také může napovědět tematický 

rozbor poměrně rozsáhlého Vilémova daru českokrumlovským jezuitům z roku 1591. Z 

této donace je v současné době známo celkem 114 tištěných děl (v 78 svazcích) vydaných 

v letech 1501 - 1577, dále 37 prvotisků (ve 27 svazcích) a 13 rukopisú. 34 Ačkoli se zcela 

"'I Josef Salaba. Ke stykům Viléma z Rožmberka s Jakubem Stradou. Pamútky archeologické 20. 1902 -
1903. s. 279 - 280. 
,2 Praha: Národní knihovna (41 E 21 - tři prvotisky v jednom svazku). (VI B 9 - rukopis): Bohumil Nuska. 
Vazby z knihovny vyšebradského kláštera. Strahovská knihovna 5 - 6. 1970 - 71. s. 230 - 231: Trnka pLlsobil 
jako kazatel v Českém Krumlově. ale je znám i jako čilý knihvazač pro jihočeské instituce (klášter ve 
Vyšším Brodě) i soukromé osoby a ilustrátor komentářLI svých knih. 
" Například Sigismundus Fridburk. Gergius Elias Telzensis. Petrus DornholTer. Sebastian Thomenclorpus a 
další. 
'-I Obsahový rozbor knihovny viz Lenka Veselá. Rožmberská knihovna. in: Rukověť tištěných knihovních 
ľondú Národní knihovny České republiky. Praha 2005 (v tisku). 
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jistě jednalo o knihy vyhovující pedagogickým záměrlUll krumlovských jezuitů, není bez 

zajímavosti, že mezi nimi naprosto převažovaly prakticky a světsky zaměřené knihy. 

Zvláště to platilo pro ty, které byly vytištěny až za Vilémova života a u nichž je jasné, že 

byly i skutečnou vladařovou akvizicí: jazykové příručky latiny, řečtiny i hebrejštiny, 

tvorba Erasma Rotterdamského, díla právní, historická i astrologická. Výrazné zastoupení 

měla i zpracování starověkých dějin Říma a Palestiny (včetně vydání děl Josepha Flavia v 

řečtině) a stejně početné byly i knihy o dějinách soudobých evropských států (Anglie, 

Itálie, Francie a osmanské říše). Vilém jezuitúm daroval i rané vydání Utopie Thomase 

Mora z roku 1518.35 Další pozoruhodný celek tvořila hebraika. Jejich reprezentativní ráz i 

množství (celkem 10) svědčí o tom, že ve Vilémově sbírce nebyl tento speciální druh 

literatury žádnou výjimkou (více v kap. 7.1). 

Ve Vilémovč knihovně se zřejmě odrazilo i jeho okouzlení Itálií, trvající od jeho 

pobytu v Janově v roce 1551. V celkové skladbě rodové sbírky zachycené katalogem 

v roce 1609 to již sice není tak patrné a jednoznačné, v knižním daru jezuitúm však 

nacházíme řadu tisků, které byly v italských městech (Benátkách, Římě, Turíně) vydány 

nebo se k Itálii vztahovaly obsahově. Pro Viléma příznačný byl také charakter nábožensky 

orientovaných knih v jezuitské donaci. Převládaly mezi nimi komentáře ke Starému 

zákonu a nejrůznější vydání jeho mravoučných a mudroslovných částí (Kniha přísloví, 

Ecclesiasticus ). 

Bibliofilské zájmy Viléma z Rožmberka 

Přestože se Vilém z Rožmberka nikdy nestal sběratelem knih v pravém slova smyslu, 

doprovázely některé prvky bibliofilství - zejména v počátcích vladařství - jeho vztah ke 

knižní kultuře. Ten se začal formovat už ve Vilémově raném mládí, během jeho studií 

v letech 1544 - 1550, která strávil v Pasově u svého strýce Wolfganga ze Salmu.36 Z této 

doby mimo jiné pocháZÍ první doklad o Rožmberkově vlastní literární činnosti. Vilém ve 

své pozdější knihovně uchovával vlastnoruční výtah z Cicerova díla De oflicUs, jenž 

vytvořil v závěru svých pasovských studentských let, v březnu roku 1549. Rukopis byl 

součástí rodové knihovny ještě v roce 1609, kdy jej do katalogu zanesl Václav Březan.37 

35 Praha: Národní knihovna (13 B 65) - pLlvodním vlastníkem tohoto tisku byl vroce 1518 Petrus 
Dornhofťer. 

36 Jaroslav Pánek, Zahraniční cesty posledních RožmberkLI a jejich kontakty s evropským dvorským 
prostředím, Opera historica 3, 1993, s. I I. 
37 Br'ezan, Filosofie: tol. 1625 ,. ('o/Jlpendiosa qllaei!a/Jl Ru/io o!!iciurum, ex libel/o Ciceronis. de o/jicii.\', 
deslIlllp/a. /Jlallll DO/llini rilhelllli de Rosenherg 15-/9: die 26 Marlii. ('11m s/udii.\' navasset operam PalC/vii. 
in -I"" 
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Dnes je však - jako ostatně většina rožmberských rukopisů - nezvěstný. Není vyloučeno, že 

právě tento rukopis se stal bezprostředním zdrojem informace o Rožmberkově dobré 

znalosti Cicerovy latiny, kterou Březan uvedl ve Vilémově životopise. Jil Přestože se jedná 

o pouhou školní práci, známou navíc jen ze záznamu Březanova katalogu, jde o důležitý 

doklad Rožmberkovy - později nerozvíjené - tvůrčí aktivity. Z jeho další literární činnosti 

známe totiž jen rukopisné latinské distichon z roku 1587, dochované v rodovém archivu, 

v němž vyjádřil své znepokojení nad soudobým děním v Čechách i ve světě.39 

Jednou z knih, která Viléma z Rožmberka doprovázela od počátku pasovských studiL 

byl latinský Nový zákon vydaný v Mohuči roku 1541:Hl Vilém získal tento exemplář krátce 

po příchodu do Pasova v roce 1545 a v následujících letech jej pilně používal ke studijním 

účelům, jak dokazují okraje listů zaplněné poznámkami (příloha IV/obr. 2). Na rozdíl od 

této bible, která se dochovala v kapitulní knihovně ve Strangnas, nevíme nic o osudech 

pergamenového rukopisu latinského žaltáře, který podle Březanovy poznámky 

v rožmberském katalogu také patřil mezi Vilémovy "osobní" knihy. Tento rukopis svázaný 

v černém sametu je dnes bohužel nezvěstný. 41 

V Pasově si Vilém z Rožmberka také zvolil osobní devizu "Festina lente", která jej 

provázela po celý život. Vilémův životopisec a po něm i další badatelé předpokládali, že si 

toto heslo mladý Rožmberk vybral až v roce 1547.42 Zmíněná osobní bible však svědčí o 

tom, že Vilém tuto devizu používal jako knižní exlibris již o dva roky dříve. V roce 1545 si 

ji tehdy teprve desetiletý šlechtic zapsal na titulní stranu Nového zákona a doplnil ji o 

datum a podpis. Zápis pak opakoval ještě jednou v roce 1549. Takto jednoduchý typ 

rukopisného exlibris nebyl ve šlechtických kruzích v polovině 16. století nijak výjimečný. 

Exlibris mladého Rožmberka se například velmi podobalo rukopisné knižní značce jeho 

současníka (a později švagra), německého vévody Julia z Brunšviku. Ten si také 

v počátcích své sběratelské činnosti v padesátých letech 16. století poznamenával na 

předsádku knih, které získal na cestách po Evropě, svou osobní devizu "Gottes Vorsehung 

wird geschehn" doplněnou vlastními iniciálami a datem.4J 

~8 Březan, Životy poslední RožmberkLI '" I, s . 47. 
39 Pánek. Poslední Rožmberkové ... , s. 261. 
40 Vilémova bible se dochovala ve Strangnas: DOlllkyrkanbiblioteket (0.1): Áminson. Bibliotheca templi 
cathedralis Strengnesensis ... , s. 98 - 99. 
41 Březan, Teologie: fol. 288 "Psa!feril!!I1 .. ' /n ho!oserico nigro. o!i/ll D. fJ. Vi!he!/IIi de Rosenh. ". 
12 Březan, Životy posledních RožmberkLI .. , L s. 48: Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 51. 
43 Wolfgang Milde, Die WolfenbDtteler "Liberey-Ordnung" des Herzogs Julius von 1572 ... , s. 125 - 126; 
Heslo "Lente festina" si jako exlibris zvolil například Joachim Ostenbergk v roce 1567 v knize, kterou mu 
darovali Fuggerové (Xenophontes, Opera olllnia 1561, Švédsko - soukromá sbírka). 
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Vilém toto - dosud neznámé - rukopisné exlibris používal v příštích letech jen velmi 

sporadicky. Kromě zmíněného Nového zákona se dochovalo (tentokrát s datací 1551) v 

exempláři latinského misálu, jenž byl součástí Rožmberkova knižního daru 

českokrumlovské jezuitské koleji v roce 1591 (příloha IV/obr. 3).44 Vzhledem k místu 

vydání knihy (Benátky 1549) není vyloučeno, že ji Vilém získal během své cesty do Itálie 

v roce 1551. Další varianta tohoto exlibris se dochovala z roku 1564 v knize, kterou 

později Rožmberk daroval své poslední ženě Polyxeně z Pernštejna.45 Té ostatně daroval i 

další dvě knihy, do nichž si mnoho let předtím zapsal své vlastnické značky. Tradiční heslo 

"Festina lente" si v roce 1570 poznamenal na přední desku německého překladu Mattioliho 

Herbále z roku 1563, který se dnes nachází v rodové knihovně Lobkoviců. Na předsádce 

téže knihy se však setkáváme i s další variantou Rožmberkova rukopisného exlibris: 

"Fortitudo & faus mea Dominlls & factus est mihi in salutem WR", opět s vročením 

1570.46 S týmž heslem (ovšem s datací až 1590) se setkáváme 1 v jiné knize 

v lobkovických sbírkách, kterou původně také vlastnil Vilém.47 

Je zjevné, žc Vilém své rukopisné exlibris nepoužíval systematicky a měl je vyhrazené 

jen pro knihy, které mu byly osobně blízké. Alespoň v dochovaných svazcích z rodové 

rožmberské knihovny či knihách pocházejících z Vilémova knižního daru 

českokrumlovským jezuiíÚm, se žádné další Vilémovo exlibris - rukopisné nebo jiné -

nenacházÍ. Rožmberk údajně používal také razítkové exlibris tvořené značkou 

s rožmberským znakem v okrouhlém kolku, v jehož opisu byla umístěna písmena W H 

V R a mezi nimi letopočet 15?9. Toto - dnes nezvěstné - exlibris, pocházející 

pravděpodobně z roku 1569, se podle Dr. Litky nacházelo ve sbírce Svatopluka Samka a 

bylo prý kdysi sloupnuto z desky nejmenované knihy pocházející z Českého Krumlova.4x 

V padesátých letech, poté, co se Vilém vrátil z podnětné italské cesty a ujal se 

rodového dědictvÍ, začal také pozvolna rozvíjet svůj pro fil literárního mecenáše. Na rozdíl 

od pozdějších let, naplněných úředními a společenskými povinnostmi, měl Vilém 

v počátcích svého vladařství zřejmě mnohem více času i osobní energie vstupovat do 

procesu vzniku těch knih, jejichž vydání přisuzoval mimořádný význam. Nemám zde na 

mysli finanční podporu vydávání některých děl, neboť tuto podobu literárního mecenátu 

~~ Praha: Národní knihovna (33 D 46). 
~5 Kašparová. Knižní dary španělské šlechtičny Maríe Manrique de Lara y Mendoza ... , s. 133 - 156. 
i(, Nelahozeves: Roudnická lobkowiczká knihovna (V Aa 43). 
~7 Nelahozeves: Roudnická lobkowiczká knihovna (VII Ai I). 
~8 Litla, Exlibris .... s. 70 uvúdí, ž.e ..ražebný kolek byl ve sbírce Krumloviensií tamního rodáka Svatopluka 
Samka, člena Spolku českých exlibristú." Pozllstatky jeho sbírky exlibris se dnes nachází v.Jihočeské 

vědecké knihovně v C:eských Budějovicích Cl v .Jihočeském muzeu v C:eských Budějovicích. 
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Vilém provozoval po celou dobu svého života, ale spíše osobní zprostředkování vydání 

určité knihy. To se mimo jiné v těchto tiscích projevilo otištěním speciálně vyrobeného 

dřevořezového štočku s osobní Vilémovou symbolikou 

Je však nutné zdúraznit, že rožmberští vladaři o volbě tiskaře, který pracoval na dílech 

jim věnovaných, rozhodovali jen výjimečně. Výběr tiskaře závisel obvykle na autorovi. 

překladateli nebo editorovi a tak tomu bylo i u naprosté většiny více než sta tiskú 

věnovaných Rožmberkúm. Přímé vztahy s tiskaři múžeme více méně předpokládat pouze 

v počátcích Vilémova vládnutí, kdy Rožmberk zajistil vydání několika knih v dílně 

moravského tiskaře Jana Gunthera a později zřejmě i v pražské tiskárně Jiřího Melantricha. 

který před zahájením své samostatné dráhy v Praze púsobil u GUnthera jako korektor. 

Volba Jana GUnthera samozřejmě souvisela i s tehdejší komplikovanou situací knihtisku v 

Čechách po roce 1547 ajeho dočasným přesunem na Moravu.49 

S Rožmberkovou íinanční podporou vyšla v roce 1557 v GUntherově olomoucké 

tiskárně Postila Vilémova dvorního kaplana Tomáše Bavorovského. Dedikaci 

rožmberskému vladaři doprovázel rozměrný foliový dřevořez (270 x 185 mm) 

s vyobrazením jezdce v brnění a s rožmberskou rúží na štítě (příloha IV/obr. 4).50 Obraz 

jezdce je uzavřen kulatým věncem se třemi rožmberskými rúžemi, pod nímž se vine 

Vilémovo osobní heslo "Festina lente" nám známé z rukopisných exlibris. Zhotovení 

tohoto dřevořezového štočku zadal a s největší pravděpodobností i íinancoval sám 

Rožmberk. Vyobrazení totiž promyšleně navazuje na tradici rožmberských jezdeckých 

pečetí, používaných jihočeskými vladaři již od sklonku 13. století a procházejících 

v následujících staletích svébytným vývojem. 51 Sám Vilém používal dva typy jezdeckých 

pečetí. Bezprostřední předlohou pro vytvoření dřevořezového štočku z roku 1557 se 

pravděpodobně stala jezdecká pečeť, již Vilém v oné době, v letech 1554 - 1579, pečetil. 

Také výběr zhotovitele tohoto dřevořezu spíše poukazuje na osobní aktivitu mladého 

Rožmberka. Zakázkou byl pověřen talentovaný německý rytec Donat HUbschmann, který 

se specializoval na portrétní dřevořezy a navíc se právě v roce 1557 usadil v blízké Vídni. 

kde získával prestižní zakázky od členú císařského dvora. 52 

49 Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové a Morava, Z kralické tvrze 15. 1988, s. 9. 
50 Viz př'íloha 1/27. 
51 Karel Maráz, Úvod clo problematiky jezdeckých pečetí RožmberkíL Jihočeský sborník historický 71, 2002. 
s. 123 - 149. 
Se Joseph WLinsch, Der Wiener Maier und Formschneider Donat HLibschmann und sein Holzschnittwerk. in: 
Mitteilungen c1er Gesellschaťt tur vervielniltigende Kunst, Wien 1913, s. 45 ·49. 
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Štoček s jezdeckým dřevořezem zůstal pravděpodobně ve Vilémově vlastnictví a 

Vilém jej propůjčoval tiskařlull pouze v případech. kdy mělo vydání knihy hlubší zájem.53 

Jeho otisk totiž znovu použil až Jiří Melantrich v letech 1574 - 1575, tedy o sedmnáct let 

později,54 kdy jím byl ozdoben český revidovaný překlad knihy Ecclesiasticus, 

zpracovaný Tomášem Rešelem. Již v následujícím roce se kniha - rovněž s otiskem tohoto 

artefaktu - dočkala druhého vydání. 55 Vilémův mimořádný zájem o kvalitní český překlad 

knihy Ecclesiasticlls pochopíme teprve při podrobném pohledu na obsahovou skladbu 

Vilémovy pllvodní knihovny. V knižním daru českokrumlovským jezuitům se nacházelo 

hned několik komentářových vydání k této starozákonní knize56 a o osobní Vilémově 

oblibě této mudroslovné četby svědčí i fakt, že právě vazbu Melantrichova upraveného 

vydání z roku 1574 nechal Vilém ozdobit svým jediným známým supralibros. 

Vedle obou vydání knihy Ecclesiasticus se dřevořez s rožmberským jezdcem objevil 

ještě v českém vydání Postily Johanna Fera, kterou do češtiny přeložil Zikmund 

z púchova.57 Kniha sice nebyla Rožmberkovi dedikována, Vilém však autora i vydání 

knihy finančně podpořil. Vytištění tohoto spisu v roce 1575, kdy katolíci včetně 

Rožmberka mařili snahy o zrovnoprávnění evangelíků, tiskař a jeho mecenáš zřejmě 

promyšleně načasovali. Vilémova taktizující jednání s evangelíky i katolíky zcela souzněla 

s neprovokativním, ale přitom jednoznačným projevem jeho osobního stanoviska, které 

vyjádřil vydáním knihy katolického autora. Tento Rožmberkův počin nadšeně komentoval 

i pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice.ss 

Jak jsem se již zmínila, Vilém nevěnoval vazbám knih ve své rodové knihovně zvláštní 

pozornost. Jednotný a reprezentativní ráz se nepokoušel vtisknout ani knihám, které koupil 

nesvázané. Na dochovaných exemplářích zjeho knihovny se můžeme obvykle setkat 

s jednoduchou renesanční vazbou ze světlé či mořené usně zdobené prostou slepotiskovou 

53 Výskyt dvou těchto dřevořezli na pi"edsádce knih ze 16. století vedl J. Pánka k nesprávné domněnce, že jde 
o Vilémovo exlibris. Viz poznámka Jaroslava Pánka k ilustracím v edici Březan, Životy posledních 
Rožmberkli ., .11. s. 397 a I, s. 136. V obou pf'ípadech se však jedná o dřevořez vyříznutý z výše zmíněných 
tisklI z Melantrichovy či Giintherovy tiskárny a přilepený na přídeští. Tyto dva exempláře ostatně nebyly 
součástí ani plivodní Vilémovy knihovny, ani později třeboňské knihovny Petra Voka. Jako exlibris mylně 
tento dřevořez označil již I. Collijn v roce 1926, viz Collijn, Nové příspěvky ... , s. II. 
5,) Melantrich do té doby ovšem pro výzdobu četných tiskLI věnovaných Vilémovi z Rožmberka používal řadu 
jiných df'evof'ezlJ. Zároveň je však nutno přiznat, že rozměrný foliový jezdecký dřevořez nemohl v těchto 
Melantrichových tiscích dojít uplatnění již proto, že se jednalo o menší formáty knih nebo bylo potřeba 
vtěsnat na jednu stranu hned několik dřevořezli s erby šlechticll, kteří př"ispěli na vydání knihy (např. 

Mattioliho Herbář z roku 1562,1/262, srovnej pf'í1ohu III). 
:'5 Knihopis českých a slovenských tiskú od doby nejstarší až clo konce XVIII. století, reci. Z. Tobolka, Fr. 
Horák, Praha 1925-llJ67, Č. 21lJ3 a 21lJ4 (clále jen Knihopis); Příloha 111/24-25. 
56 Praha: Národní knihovna (27 H 26), (29 F 25), (27 F 75). 
57 Knihopis Č. 2450. 
5~ Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 262. 
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výzdobou. Tvúrci vazeb nám nejsou známí. víme jen, že část knih svázal jinak anonymní 

knihař zvaný mistr C W, který v 50. - 70. letech převážně zhotovoval vazby rožmberských 

úředních knih. 59 Výjimkou ve Vilémově knihovně nebyly ani vazby nakladatelské. 60 

Pro Vilémúv střízlivý přístup k bibliofilské stránce knižní kultury je charakteristická i 

skutečnost, že při výzdobě svazkú svým supralibros upřednostt'1oval před díly z rodové 

knižní sbírky knihy úřední. Na nich se první rožmberské supralibros objevuje již v roce 

1560 a další typ po roce 1585.61 Na knize literární povahy se Vilémovo supralibros 

dochovalo pouze na desce jedné z knih z jeho púvodní sbírky, později darované 

českokrumlovské koleji. 62 Supralibros představující medvědy štítonoše v architektonickém 

oblouku je navíc nedatované, pravděpodobně však pochází z roku 1575. Vzhledem k tomu, 

že se dochovalo jen na jediném exempláři, nemúžeme o jeho používání či dataci vyvozovat 

hlubší závěry (příloha IV/obr. 6).63 Jihočeský šlechtic ale téměř jistě nepodlehl vlně 

renesančního sběratelství a bibliofilství, která od 40. let 16. století ovlivnila podobu knižní 

vazby i v Čechách. Například Jan Hodějovský z Hodějova používal znakové supralibros již 

od roku 1541. Zlacené supralibros v podobě medvědú štítonošů používal i Petr Vok 

v Bechyni, a to téměř o deset let dříve (1565) než jeho starší bratr. S motivem medvědú 

štítonošů se v rožmberském prostředí setkáváme i na vazbách úředních knih. Rúzné 

varianty tohoto námětu navíc představují dřevořezové ilustrace spisů dedikovaných 

Rožmberkúm již od roku 1562. Zajímavá je však jiná skutečnost. V tomtéž roce, ze 

kterého se dochovalo Vilémovo supralibros, použil poprvé naprosto shodné vyobrazení -

ovšem v podobě dřevořezu - tiskař Jiří Černý z Černého Mostu, a to v knize věnované 

59 Bohumil Nuska, Jihočeský knihař mistr C W, Jihočeský sborník historický 32, 1963, s. 60 - 63. 
60 Nakladatelská vazba používaná pro zemská zřízení je podle Pavlíny Hamanové, Z dějin knižní vazby, 
Praha 1959, s. 98, známá jen s datací 1530 a 1550. Na exempláři z Vilémovy knihovny (Praha: Národní 
knihovna (54 B 28)) je tato vazba s datací 1536. Nejistá je provenience vazby Vilémova exempláře (Praha: 
Národní knihovna (54 A 37)): kožená vazba ze světlé usně zdobená slepotiskem je doplněna červenými štítky 
nalepenými na knižní hřbet a přední desky. Na těchto štítcích byl vytištěn a pozlacen text obsahující název 
díla, rok a místo vydání. Takto speciálně doplněná vazba se nachází na exempláři, který Vilém z Rožmberka 
daroval své sestře Alžbětě a pak na exempláři Dasypodiova slovníku vydaného Janem GUntherem 
v Olomouci v roce 1560. DasypodiLIV slovník byl sice Vilémovi z Rožmberkovi dedikován, bohužel však 
není jasné, zda tento dochovaný exemplář (Praha: Národn í knihovna (45 B 4)) pocházející z bývalé jezuitské 
knihovny skutečně patřil mezi knihy z původní knihovny Viléma z Rožmberka·· na titulní straně knihy je 
rukopisný záznam o jeho koupi jezuity až v roce 1618. 
(d Litka, Exlibris ... , s. 82; Bohumil Nuska, Knihařské účty .... s. 72, pOZll. 7: srovnej také Dudáček, Vznik a 
vývoj rožmberské knihovny ... , s. 34. 
62 Praha: Národní knihovna (54 B 13); poprvé referovallsak Collijn, Nové příspěvky k dějinám rožmberské 
knihovny, Praha 1926. 
6~ Podle Hejnice, K literárním a bibliofilským zájmlllll ... , s. 227, opatřil Vilém svým supralibros rukopis 
Zikmunda Domináčka z Písnice s názvem "Roma". který je uložen v Praze: Národní knihovna (VII C II). 
Vazba však žádné typické znaky rožmberské úpravy nejeví a není ozdobena žádným supralibros. 



Vilémovi z Rožmberka (viz příloha IV/obr. 5).64 Tento dřevořezový štoček Černý používal 

až do roku 1578 ve všech tiscích dedikovaných Rožmberkovi a teprve později si nechal 

zhotovit několik dalších variant. Nelze však říci, zda předlohou pro supralibros byl 

Černého dřevořez, či zda tomu bylo naopak. V každém případě však byly plotny se 

supralibros majetkem nositele erbu a byly knihařúm jen propújčovány. Pokud by tedy 

Černý Vilémovo supralibros napodoboval, Rožmberk by mu musel poskytnout buď již 

hotovou vazbu se svým supralibros, nebo přímo plotnu. 

Vilém a knižní dary 

Vzhledem k torzovitému stavu, ve kterém se dochovalo púvodní bohatství rožmberské 

knihovny, múžeme zjistit jen v jednotlivých a v podstatě nahodilých případech, jakými 

knihami byl Vilém z Rožmberka obdarováván. Podmínkou je nejen dochování takových 

knih do dnešních dní, ale i existence rukopisné dedikace. Ještě složitější je hledání knih, 

které Rožmberkové věnovali spřáteleným osobám. 

Kniha jako výměnný artefakt hrála v renesanci poměrně dúležitou úlohu. Ve 

šlechtickém prostředí navíc tuto oblast výrazně ovlivňoval charakter vztahu mezi 

obdarovaným a obdarovatelem. Dochované exempláře z rožmberské knihovny svědčí o 

výměně knih mezi příbuznými a přáteli z řad české i zahraniční šlechty, ale i duchovními, 

autory a jejich přáteli. Obdarovávání knihami sice vycházelo ze společenské normy, ale 

počítalo i se skutečným zájmem příjemce o literaturu. Darovaná kniha mohla být i 

projevem přízně výše postavené osoby, či naopak snahy osob s nižším společenským 

postavením získat přízeň Rožmberkú a vytvořit s nimi klientskou vazbu. Typickým 

příkladem byla snaha autorú zajistit si mecenáše prostřednictvím osobního věnování svých 

děl. Díky těmto skutečnostem vplynula do rožmberské knihovny jako dar autorů či tiskařú 

většina knih dedikovaných Rožmberkúm a také díla, na jejichž vydání se jihočeští vladaři 

finančně podíleli. Jen málo z těchto dedikačních exemplářú se však dochovalo do dnešních 

dnú. Jedním z nichje například herbář Adama Zalužanského z roku 1592.65 

Vilémova záliba v básnické tvorbě vešla v širší známost už za jeho života. Není tedy 

divu, že kromě autorú posílali na rožmberský dvúr básnické sbírky i další osoby, které 

chtěly Rožmberka upozornit na tvorbu svých známých či přátel. Zajímavým dokladem této 

praxe je rožmberský exemplář souborného vydání básnických prací Kašpara Cropacia 

(A Pr-íloha 111/28; Poprvé na tuto shodu upozornil (sak Collijn, Nya bidrag till det Rosenbergska biblioteket. 
Nordisk tidskrift nir Bok=och Riblioteksvasen 13, 1926, s. 63 - 71. 
(" Srovnej pf'ílohu 1/461. 
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(Norimberk 1581).66 Rožmberkovi jej poslal i s rukopisným věnováním Tomáš Mitis. který 

se s Cropaciem spřátelil za jeho pobytu v Praze. Sám autor básnické sbírky byl již v době 

jejího vydání po smrti. K vydání ji sice připravil Pavel Melissus. byl to však právě Mitis. 

který chtěl Rožmberka upozornit na dílo svého zemřelého přítele. Kniha navíc vedle 

příležitostných veršů obsahovala i oslavné verše věnované Vilémovu sI1atku s Annou 

Bádenskou. Ostatně to byl znovu Tomáš Mitis. který o šest let později věnoval 

Rožmberkovi své básně náboženského obsahu vydané v Praze v roce 1587 i s rukopisnou 

dedikacÍ,67 

Čilou výměnu literárních děl, zejména po Vilémově jednoznačném příklonu ke 

katolictví, lze předpokládat i v oblasti náboženské tvorby. přestože konkrétních dokladů 

není mnoho. Katolická literatura byla zřejmě předmětem výměny knih. o níž se zmiI1uje 

korespondence olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského s jihočeským vladařem. 68 Je 

velmi pravděpodobné, že i obě vlastní Pavlovského díla vydaná v Krakově, která se 

v rožmberské knihovně nacházela, byla darem jihočeským vládcllm. Produkce polských 

tiskáren se totiž v rožmberské knihovně objevuje jen naprosto výjimečně. 6,) 

Mezi dochovanými exempláři z rožmberské knihovny se nachází také polemický spis 

v Polsku působícího jezuity Laurentia A. Faunta (1554 - 1591). který autor poslal 

Rožmberkovi i s osobním věnováním. 70 Tisk byl vydán v roce 1587. kdy Vilém na svém 

panství již naplno podporoval jezuitský řád (příloha IV lobr. 7). 

Kolem roku 1583 daroval saský kurfiřt August (1526 - 1586) Vilémovi z Rožmberka 

lékařskou knihu Georga Bartische Ofialmologie (Ophthalmodouleia). první moderní práci 

o očním lékařství. 71 Vilém byl se saským kurfiřtem. který pati'il k nejmocnějším 

představitelům německého protestantismu, v poměrně častém kontaktu. August mimo jiné 

pomáhal vyjednávat oba Vilémovy sI1atky s německými kněžnami - s Kateřinou z 

Brunšviku i s Žofií Braniborskou - a v 70. letech s ním vedl diplomatická jednání o 

Rudolfově kandidatuře na císařský trlln. V rožmberské knihovně se také jako jeden z mála 

tisků tohoto druhu nalézal i spis věnovaný kurfiřtovu úmrtí v roce 1586. 72 

66 Strangnas: Oomkyrkanbiblioteket (O. 422); Aminson, 8ibliotheca telllpli cathcdralis Strengnesensis .... s. 
189. 
(,7 Strangnas: OOlllkyrkanbib1iotekct (O. 444); Alllinson, 8ibliothcca templi eathedralis Strengncsensis ... , s. 
453; srovnej příloha 1/271. 
68 Pánek, Poslední Rožmberkové a Morava .. ", s. II. 
G') Břczan, Historie: tol. 890. 
70 Laurentius A. de Faunt, De controvcrsiis inter ordinem ccclesiastieum cr sceularem in Polonia. s.1. 1587. 
Stockholm: Kungliga bibliotekct (Teol. Polcm RAR, Herbest Wiary). 
71 Ove Hagelin, Rare and important medical books in the Library oť the Karolinska institute: an illllstrated 
and annotated cataloglle, Stockholm 1992, s. 64. 
72 Sřezan, Historie: tol. 873. 
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Bartischova kniha, vydaná v Drážďanech roku 1583, obsahovala mimořádně kvalitní 

dřevořezy, které ukazují pacienty s n:'Jznými očními defekty a metody jejich léčby. Autor 

knihu věnoval právě saskému kurfiřtovi a jeho vlastní exemplář se dodnes nachází 

v knihovně v Drážďanech. Výtisk určený jihočeskému vladaři se naopak dochoval 

v mimořádně skvělém stavu v knihovně Karolinského lékařského institutu ve Stockholmu. 

Díky dřevořezům, které bohatě koloroval pravděpodobně samotný Bartisch, patří mezi 

nejlépe ilustrované lékařské knihy 16. století. Rožmberský exemplář sice postrádá 

kurfiřtovo osobní věnování Vilémovi z Rožmberka, jeho reprezentativní vazba však 

prokazatelně pochází z Drážďan z rukou nejvýznamnějšího německého renesančního 

knihvazače Jacoba Krause, který ve službách saského kurfiřta působil. 

Z Březanova katalogu se také dovídáme o rukopisu českého žaltáře z roku 1472, který 

náležel podle archivářových údajů moravskému šlechtici Zdeňkovi Kavkovi z Říčan, 

zavražděnému v roce 1582. Je pravděpodobné, že ten žaltář daroval ještě před svou 

tragickou smlií Vilémovi nebo Petru Vokovi, s nimiž ho pojily přátelské vztahy.73 Stejně 

tak nevíme, za jakých okolností se do rožmberské knihovny dostal rukopis české lékařské 

knihy, kterou původně vlastnil Václav z Říčanský z Říčan. 74 

Po návratu z diplomatické cesty do Polska v roce 1573 daroval Vilém z Rožmberka své 

sestře Alžbětě konvolut dvou českých děl (Žaltář sv. Davida a Písně chval božských), které 

o rok dříve vydal Jiří Melantrich. 75 Pamětní záznam o tomto daru si Alžběta, pobývající od 

své svatby s Jindřichem II. ze Švamberka převážně na Zvíkově, osobně poznamenala na 

titulní list darované knihy. Alžběta z Rožmberka zemřela bezdětná v roce 1576 a Vilém 

jako vypořadavatel švamberské pozústalosti zřejmě získal některé švamberské knihy do 

svého vlastnictví. Konvolut se tak patrně vrátil zpět do Českého Krumlova. Ne však 

natrvalo, Vilém knihu na sklonku svého života daroval podruhé - tentokrát 

českokrumlovským jezuitúm. Kromě tohoto Melantrichova tisku se v rožmberské 

knihovně z bývalých švamberských knih nacházel například také obsáhlý lékařský rukopis 

zhotovený v roce 1550 pro Jindřicha II. ze Švamberka a Kateřinu z Pernštejna, jeho první 
v 76 zenu. 

73 Březan v katalogu o předchozím vlastníkovi poznamenal, že "sešel na Moravě". O podrobnostech jeho 
tragické smrti se zmínil v Životopisu Viléma z Rožmberka ... , s. 465. 
74 Březan, Medicína: fol. 1271. Václav Říčanský doprovázel Petra Voka na jeho cestě po západní Evropě, viz 
Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 118. 
7' Praha: Národní knihovna (54 A 37). 
76 Dnes je uložen v Brnč: Moravský zemský archiv (G 10-118), více o tomto rukopisu v kapitole věnované 
rožmberským bohemikám. 
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Součástí krumlovské knihovny se pravděpodobně staly i knihy, které si přivezly ze 

zahraničí obě Vilémovy manželky. Mezi dochovanými rožmberskými exempláři se však 

nenachází žádný, jenž by jejich vlastnictví dokládal. Zato o knihách poslední Vilémovy 

ženy Polyxeny z Pernštejna sporadické doklady máme. Ta si totiž po manželově smrti své 

knihy z Českého Krumlova odvezla a ty se později staly součástí rodové knihovny 

Lobkoviců. Byly v ní identifikovány i některé svazky pocházející z rožmberské knihovny 

(zatím se jedná o dva rukopisy a několik tisků), kterými pravděpodobně Vilém obdaroval 

Polyxenu během jejich krátkého společného soužití. 77 Šlo například o německý překlad 

Mattioliho Herbáře vydaný v Praze roku 1563, svázaný do hnědé kůže zdobené zlacením a 

zlacenou ořízkou, a zřejmě i dva svazky Ephemerid vydaných ve Vídni pro roky 1590 a 

1591.78 Z rožmberské sbírky pochází i exemplář Dioscoridova herbáře v němčině, ve 

kterém se kromě rukopisného exlibris Polyxeny setkáváme s Vilémovou značkou WR a 

přeškrtnutým exlibris českokrumlovských jezuitů. 79 Snad byla kniha původně určena 

jezuitům, kteří ji později věnovali Polyxeně, jistě to však nevíme. 

Vzájemná výměna knih mezi Vilémem a Polyxenou byla zřejmě poměrně rozsáhlá. 

Zdá se totiž, že některé původně pernštejnské knihy zase naopak zltstaly součástí rodové 

knihovny Rožmberků i po odchodu Polyxeny z Krumlova. Na zadní straně konvolutu 

prvotisků dochovaného ve švédském Stdingnas se nachází rukopisný text anonymního 

autora, v němž přeje zdraví a štěstí zemskému hejtmanovi Vojtěchovi z Pernštejna (1490 -

1534).80 Další knihu pernštejnské provenience bohužel známe jen na základě údajú 

Březanova katalogu: český Nový zákon vydaný v Norimberku roku 1538, svázaný 

v červeném sametu a ozdobený stříbrným kováním, vlastnil ./aroslav z Pernštejna (1528 -

1569).81 Ze všech členú pernštejnského rodu byl právě tento muž nejvíce ovlivněn 

italským humanismem a zajímal se o staré literární památky. Během svého pobytu v Itálii, 

kde se mimo jiné stýkal s Paolo Manuzzim, několikrát vyjádřil své přání věnovat se 

77 Nelahozeves: Lobkowicská knihovna (R Vl Fb 25), (R IV Fc 35); viz Alena Richterová, vývoj roudnické 
lobkovické knihovny ... , s. 50; Max Dvořák - Bohumil Matějka, Soupis památek historických a uměleckých 
v politickém okresu roudnickém, díl 2. Zámek roudnický, Praha 1907, s. 299; K problému určování knih, 
které prostřednictvím Polyxeny z Pernštejna přešly do lobkovické roudnické knihovny více Kašparová, Ke 
knihovně Marie Manrique de tara ... , s. 299 - 310; Rožmberská provenience několika tiskli byla odhalena 
díky probíhajícímu systematickému průzkumu proveniencí v roudnické lobkowiczké knihovně, o tomto 
výzkumu podrobně L. de Barbieri, Le prince et le sphinx: la bibliothťque de Ferdinande Philippe Lobkowicz 
(1724 - 1784) ... , s. 293 - 308; Za poskytnutí cenných informací o provenienčních přípiscích ve fondu 
lobkowiczké knihovny patří mi\i srdečný dík Dr. Lauře de Barbieri a Mgr. Soně Vyorálkové. 
JR Nelahozeves: Lobkowiczká knihovna (Vll Ai I), (V Aa 43). 
79 Nelahozeves: Lobkowiczká knihovna (II Bc 6). 
80 Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (Q. 466); Aminson, Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis ... , s. 
73. 
81 Březan, Teologie: fo\. 360. 
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výhradně literární tvorbě. S2 Je možné, že se v těchto případech knihy do rožmberské 

knihovny dostaly jako osobní dar některého z členů z Pernštejského roku, či je 

Rožmberkovi věnovala přímo Polyxena. Není také samozřejmě vyloučeno, že se tak stalo 

prostřednictvím již zmíněné švamberské knižní pozůstalosti (Jindřich II. ze Švamberka byl 

v prvním manželství švagrem Jaroslava z Pernštejna). 

Zcela jiný ráz měl rozsáhlý knižní celek, který krátce před svou smrtí v roce 1591 

daroval Vilém z Rožmberka českokrumlovským jezuitům.83 Knižní dary šlechticů nově 

zakládaným jezuitským ústavům byly v této době poměrně časté: mezi jejich mecenáše 

patřili například již zmínění Pernštejnové nebo páni z Hradce. 84 (Podobně jako Vilém 

v Krumlově je Adam z Hradce považován za vlastního zakladatele jezuitské knihovny 

v Jindřichově Hradci v letech 1595 a 1596). Bohužel, soupis darovaných knih, který byl při 

převzetí zřejmě vyhotoven, se nedochoval. 85 S Vilémovým darem je v odborné literatuře 

spjata celá řada nepřesností. Zavádějící je například už zpráva Bohuslava Balbína, někdy 

tradovaná v literatuře dodnes, že Rožmberk daroval před svou smrtí jezuitskému řádu 

v Českém Krumlově celou rodovou knihovnu. 86 Počet dnes dochovaných knih z Vilémovy 

donace (v současné době je známo 118 svazků) svědčí o tom, že tento soubor mohl tvořit 

maximálně čtvrtinu tehdejší rodové knihovny. Na počátku 90. let 16. století obsahovala 

rožmberská sbírka přinejmenším 2 až 3 tisíce knih, přičemž Vilémův dar 

českokrumlovským jezuitům nepřekročil počet několika set svazků. Z Březanova katalogu 

a také z řady nalezených exemplářů je navíc patrné, že řada knih získaných v době 

Vilémova vládnutí zůstala součástí rodové knihovny i po roce 159l. Větší část tohoto 

knižního daru je dnes možné identifikovat v knihovně bývalé českokrumlovské koleje, 

která se po svém zrušení nachází rozptýlena ve fondech Národní knihovny v Praze. 87 S 

Xc Jindřich Růžička, Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku 1559 (Příspěvek k otázce vztahu české šlechty 
k humanismu), in: Sborník prací východočeských archivll 4, 1978, s. 153 - 161. 
X3 Josef Salaba, K dějinám někdejšího augustiniánského kláštera v Třeboni, Časopis musea království 
českého 73, 1899, s. 422; František Navrátil, Jesuitská knihovna v Českém Krumlově, Jihočeský sborník 
historický 41/1, 1972, s. 5 I - 52. 
s~ Lifka, Staré knihovny hradeckého zámku ... , s. 32. 
ss Zpráva o něm pochází až z roku 1602, kdy tento "katalog" poslal Petr Vok Jeronýmu Makovskému, aby jej 
předal císaři: Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 9c, fol. 50 Č. 4040 - dle sdělení Dr. 
Stejskala). 
86 Naposledy Bůžek, Knihovny aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí ... , s. 93. 
87 Zdeněk Tobolka, Národní a universitní knihovna v Praze. Její vznik a vývoj, cd. František Horák, Praha 
1959, s. 76 přináší soupis signatur prvotiskLI a tisků z knihovny krumlovské koleje. Knihy z Vilémovy 
knihovny byly autorkou studie identifikovány ve fondu Národní knihovny osobní prohlídkou všech 
exemplářLI uvedených Tobolkou. Rukopisy darované Vilémem českokrumlovských jezuitům jsou 
podchyceny v Truhlářových soupisech rukopisú Národní knihovny (srovnej citov. literatura). Vilémovy 
knihy v knihovně českokrumlovské jezuitské koleje lze identitlkovat díky rukopisnému exlibris na titulní 
straně "W R ('oflegii ('rumloviel/sis S. J. ['({/({Iogo inscrip/us" (případně jeho variací), jímž si jezuité 
darované knihy označili. 
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dalšími jednotlivými exempláři z původní Vilémovy knihovny se ovšem mllžeme setkat i 

ve Strahovské knihovně kláštera premonstrátů na Strahově, v Moravské zemské knihovně 

v Brně nebo v roudnické Lobkowiczké knihovně, kam ze zřejmě dostaly prostřednictvím 

soukromých či institucionálních majitelů po zrušení česko krumlovské koleje či prodejem 

duplikátů z tehdejší Veřejné a univerzitní knihovny. xx 

V knihách darovaných jezuitům dominovala latina, dále se v nich objevuje hebrejština 

(9), řečtina (2), němčina (2) a francouzština (4). Knihy pocházely pl'edevším z německých 

a švýcarských tiskáren, výjimkou však nebyly ani tisky z francie, Itálie, Rakouska nebo 

Nizozemí. V darovaných tiscích jednoznačně převažovala zahraniční produkce nad 

domácí. Z českých tisků je dosud známo jen devět děl v osmi svazcích. Šlo výhradně o 

nábožensky a naučně zaměřené knihy (zemské zřízení, žalmy a další starozákonní knihy, 

kosmografie a dějiny), jež z větší části pocházely z dílen Jiřího Melantricha zA ventýna a 

Jana Gtinthera z Olomouce, tedy tiskařů, které Vilém z Rožmberka podporoval. x9 Vydání 

asi poloviny těchto knih Vilém i finančně zabezpečil. Rozhodně nelze říci, že by dar 

obsahoval mimořádné množství bohemik, jak tvrdí Bohuslav Balbín.9o Zdaleka ne všechny 

bohemikální rukopisy a tisky, se kterými se Balbín v Českém Krumlově v 60. letech 17. 

století setkal, totiž pocházely z Vilémova daru. 

O významu daru jezuitům svědčí nejen nesporně pečlivý výběr knih a jejich 

mimořádně hodnotný obsah, ale i to, že Rožmberk záměrně nevyužil možnost obohatit 

jezuitské sbírky knihovnami augustiniánských klášterů v Třeboni a v Borovanech, které po 

jejich zrušení v šedesátých letech 16. století zkonfiskoval. Z klášterních knih, alespoJ1. 

pokud můžeme soudit z dnešního stavu výzkumu, daroval jen několik rukopisů a 

prvotisků. 91 Nešlo přitom o zastaralé středověké traktáty, nýbrž o knihy nadčasového 

obsahu, jako například český rukopis Živ%piSl! sv. O/cú, datovaný kolem roku 1516, jenž 

88 Strahov: Klášter premonstrátů (DN VI 19); exempláře v Moravské zemské knihovně v Brně eviduje 
Jaroslav Vobr, Tisky 16. století ve Státní vědecké (dříve Universitní) knihovně v Brně. Pf'ídlstky 1968 -
1978, I, Brno /981, č. 81; TýŽ, Tisky 16. století ve Státní vědecké (df"íve Universitní) knihovně v Brně. 
Pf"írLlstky 1968-1978, 2, Brno 1981, č. 12551; Týž, Soupis postinkunábulí (tisku z let 150 I - 1520) z ťondú 
Státní vědecké knihovny v Brně. 4, Brno 1988, Č. 1027 a Č. 1024 - tuto knihu vlastnil v roce 1932 Zdeněk 
Kalista; Nelahozeves: Roudnická lobkowiczká knihovna (III Ng 25); Za knihu z pLlvodní knihovny Viléma 
z Rožmberka označil neznámý pisatel v 19. století rukopis starého zúkona, který se dochoval v biskupské 
knihovně v Českých Budějovicích (I [3i I), viz Bohumil Ryba, Rukopisy biskupské knihovny v Českých 
Budějovicích, České Budějovice 1974, s. I - 8. 
8') Praha: Národní knihovna (54 A 37), (54 [3 13), (54 B 28), (54 B 2), (54 B n (54 D 78), (54 A 18). (54 S 
995). 
90 Tobolka, Národní a universitní knihovna v Praze .... , s. 75 (poznúmka Fr. lIorúka v pozn. Č. 70): Balbín. 
Bohemia docta .. , III, s. 57 - 69, 163 - 191. 
91 František Mareš, Literární pLlsobení kláštera Heboiíského. ('asopis českého muzea 70, 1896. s. 538 s 
odkazy na listinný materiál rodového archivu Rožmberk('t; Dokladem jsoLl i dochované exemplúře: Národní 
knihovna (40 A 6) a další. 
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přeložil z latiny Řehoř Hrubý z Jelení.92 Vilém zjevně raději vybral (či nechal vybrat) 

z vlastní rodové knihovny hodnotné a zároveň prakticky zaměřené knihy, které byly pro 

jezuity užitečnější než převážně zastaralá teologicko-kanonická literatura v rukopisech a v 

prvotiscích obou klášterů. V daru se objevil i úřední tisk (policejní řád pro rakouské země 

vydaný ve Vídni v roce 1552) v neobvyklé vazbě s motivem rožmberské růže .93 

O zvláštním charakteru tohoto šlechtického daru vypovídá i skutečnost, že Rožmberk 

jezuitům věnoval i řadu knih, které pro něj byly cenné jak z osobního hlediska, tak 

z pohledu literární tradice rožmberského rodu. Navíc si byl Vilém jistě již tehdy vědom 

vyhraněného bibliofilského cítění svého mladšího bratra, který by o tyto knihy s 

bezprostředním vztahem k rožmberskému rodu jistě velmi stál. Jak jsem se již zmínila, 

mezi darovanými spisy se například nacházela kniha Ecclesiastius s ojedinělým supralibros 

Viléma z Rožmberka, dále kniha, která kdysi patřila jeho sestře Alžbětě nebo rukopis 

Domináčka z Písnice o topografii Říma s autorovou dedikací jihočeskému vládci. Vilém 

jezuitům daroval i několik set let staré literární rodové památky: rukopisný traktát Hilaria 

Litoměřického z 15. století věnovaný panu Janovi z Rožmberka a ještě starší tzv. 

Rožmherský homiliáP ze 14. století. 94 

Petr Vok, který po bratrově smrti v roce 1592 převzal spolu s rodovým majetkem i péči 

o knihovnu, se v době vyhrocených vztahů s jezuity dožadoval vrácení těchto knih, avšak 

bez úspěchu. Pokus zopakoval ještě v roce 1602, kdy opouštěl českokrumlovské panství a 

ztrácel tak nad tamními jezuity patronát. Snažil se uspět u jejich nového pána - Rudolfa II, 

jemuž poslal katalog darovaných knih prostřednictvím Jeronýma Makovského.95 Březan 

byl tehdy pověřen prohlídkou jezuitské koleje. Soud v Praze však definitivně Vokovy 

nároky zamítl.96 Ironií osudu však byly bez Vokova vědomí do jezuitské knihovny nadále 

nakupovány další knihy jeho prokatolickými úředníky, jak o tom svědčí dochované 

exempláře v Národní knihovně a ve Vysokém Mýtě.97 

qe Praha: Národní knihovna (XVII C 19); Truhláf", Katalog českých rukopisů ... , Č. 97. 
'n Praha: Národní knihovna (25 D 292): tisk byl svázán do barevné vazby z lepenky doplněné polokoženým 
hi"betem, na tyrkysově zelených deskách je přilepena červená růže na bílém štítě, ořízka knihy a střed růže 
jsou vybarveny výrazně žlutou barvou. 
~~ Praha: Národní knihovna (XVII F 32), (XVII A 4); Truhlář, Katalog českých rukopisů ... , Č. 4 a 262. 
'), Salaba, Několik poznámek ... , s. II. 
% Václav Hadač, Drobné phspěvky k životopisu a dílu Václava Březana, Jihočeský sborník historický 31, 
1962. s. 92 - I II. 
')7 Praha: Nároclní knihovna (23 A 10), (25 li 61): Vysoké Mýto: Regionální muzeum (ST 352) - konvolut 
dvou clěl vydaných Veleslavínem v roce 1594 (církevní děj iny od Eusebia a Cassiodora) měl ve vlastnictví 
nejdhve jezuita Johannes Sroll. Po jeho smrti 1781 ji vlastnil Jan Ferdinand z Šenfeldu, který jej roku 1797 
daroval známému písmákovi Františku Vavákovi; Za sdělení o "utajených" nákupech knih pro jezuity 
prostřednictvím rožmberských katolických liřeclníkll děkuji Dr. A. Stejskalovi: Ivana Čornejová, Tovaryšstvo 
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3.2. PETR VOK A JEHO PODÍL NA BUDOVÁNÍ RODOVÉ KNIHOVNY 

Reprezentativní podobu rožmberské knihovně, tak jak ji známe z počátku 17. století, vtiskl 

sbírce až Petr Vok. Teprve on se stal skutečným renesančním sběratelem, který během 

dvaceti let svého vladařství dokázal velikost rodové knihovny zmnohonásobit a přetvoht ji 

v samostatný a reprezentativní prostor, srovnatelný s knihovnami na dvorech významných 

evropských šlechticů. Na rozdíl od svého staršího bratra věnoval Vok mimořádnou 

pozornost i vnější podobě svých knih a jeho činnost v oblasti budování rodové knihovny 

lze již jednoznačně charakterizovat jako sběratelství s prvky bibliofilie. 

Konkrétní okolnosti, které podnítily mimořádný smysl pro knižní kulturu u tohoto 

Rožmberka, můžeme bohužel jen předpokládat. Bratr mu mohl být vzorem spíše 

v bohatém literárním mecenátu a v udržování rodové hrdosti na rožmberskou literární 

tradici. Ve sběratelství a bibliofilství však Petra Voka zřejmě ovlivnily především jeho 

zahraniční pobyty. Jak uvádí Jaroslav Pánek, v tomto směru sehrály významnou roli 

Vokovy kontakty s habsburským dvorem, mnichovským vévodou Albrechtem V. a 

německým finančníkem z Augšpurku Janem Jakubem Fuggerem (1516 - 1575).98 

Spíše než na císařský dvůr ve Vídni se už od mládí Petr Vok orientoval na dvúr 

rakouského arciknížete Maxmiliána Habsburského. Jeho příležitostné pobyty v německých 

zemích vyvrcholily na počátku 60. let Vokovým jmenováním Maxmiliánovým dvorním 

komorníkem. Na jeho dvoře se také seznámil se známým sběratelem a podporovatelem 

umění Janem Jakubem Fuggerem. Během svých cest po německých městech jej bezesporu 

navštívil i v jeho rodném Augšpurku, kde si mohl prohlédnout i mimořádně kvalitní 

fuggerovskou knihovnu. Byla už tehdy proslulá po celé Evropě, zasvěcenci obdivovali 

především její výjimečnou kolekci řeckých a hebrejských knih. Od většiny ostatních 

evropských knihoven se lišila i tím, že se již od počátku 50. let o její uspořádání a 

katalogizaci staral knihovník. A tuto funkci ve fuggerovských službách vždy zastávaly 

literárně činné a ve své době uznávané osoby.')'! 

V roce 1571 Fuggerovu knihovnu koupil vévoda Albrecht V. Bavorský. Ačkoliv 

základ mnichovské vévodské knihovny byl vytvořen již předtím jednorázovou koupí 

rukopisú a tiskú z pozústalosti dolnorakouského kancléi'e a orientalisty Johanna Albrechta 

Widmanstettera (asi 1506 - 1557), teprve knihovna .lana .Iakoba Fuggera dodala 

JežÍšovo. Jezuité v Čechách. Praha 1995, s. 84 tvrdí. že i . .Petr Vok pečovalo blaho domll Tovaryšstva a 
daroval v roce 1602 jeho knihovně množstvÍ knih." 
')~ Pánek, Zahran ičnÍ cesty ... , s. 12. 



mnichovskému dvoru ten skutečný lesk i v literární oblasti. Fuggerovská sbírka byla 

v mnichovské rezidenci deponována do speciální budovy zvané Antiquarium, kterou 

navrhl císařský antikvář Jacopo Strada. V přízemí byla umístěna umělecká sbírka, 

v prvním patře se nacházela knihovna se skříněmi umístěnými uprostřed místnosti. 

Interiéry mnichovské knihovny dotvářely dva globy Petra Apiana a mapy umístěné na 

stěnách. V době smrti bavorského vévody (1579) zahrnovala tato knižní sbírka již 1l.000 

svazků. 100 

Vokúv rozvinutý smysl pro bibliofilství mohla do určité míry ovlivnit i jeho cesta po 

západní Evropě, kterou podnikl v letech 1562 - 1563, při níž se pohyboval v prostoru mezi 

Bruselem, Antverpami, Amsterodamem a v oblasti Burgundska. V Petrově deníku z cesty 

sice dominují zápisy o prohlídkách aristokratických sídel, o tamních knihovnách se však 

nezmiúuje. IOI Jak poznamenal již J. Pánek, určit literární a umělecké podněty této cesty je 

vzhledem k dnešnímu torzovitému stavu rožmberských sbírek téměř nemožné, knihy a 

obrazy však zřejmě patřily k běžným artefaktúm, které na cestách získával. Konkrétní 

údaje máme pouze o souboru grafických listú, které si přivezl z Antverp.I02 Není ale patrně 

náhoda, že krátce po svém návratu do jižních Čech začal Vok používat své první knižní 

supralibros, a to zřejmě o řadu let dříve, než tak učinil jeho starší bratr Vilém. 

Přestože nemáme konkrétní zprávy o návštěvách Petra Voka na zámku v Ambrasu, 

musel být Rožmberk o sběratelských zálibách Ferdinanda Tyrolského velmi dobře 

informován. V roce 1590 mu věnoval dvě iluminovaná česká díla z konce 15. století: 

Smíškovský kancionál a Šternberský graduál, které zřejmě získal již v 60. letech 16. století 

v' k . b h v k 'h 'k lOl pn OUpl ec yns e o zam ll. . 

Podobně jako Vilém z Rožmberka, ani Petr Vok nebyl žádným literátem. Po návratu 

z cesty po Nizozemí a Anglii nadiktoval písaři stručný cestopis a troufl si i zachytit průběh 

alchymistické destilace a kalcinace. lo4 Václav Březanjej v rožmberském katalogu odhaluje 

'l'l Paul Lehmann, Eine Geschichte der alten Fuggerbibliotheken, I-II, TUbingen 1956. 
lilO Hartig, Die GrUndung der Mlinchener Hotbibliothek ... , s. 13 - 52. 
lOl Oproti tomu vévoda August z WolfenbUttelu si již v raném mládí v letech 1598 - 1603 zapisoval do 
deníku záznamy o navštívených knihovnách v Itálii, Holandsku, Anglii a Francii, viz von Katte, Die 
Bibliotheca Selenica ... , s. 142. 
102 Pánek, Poslední Rožmberkové .. " s 123; TýŽ, Zahraniční cesty posledních Rožmberků a jejich kontakty 
s evropsk)'11l dvorským prostředním, Opera Historica 3, 1993, s. 18. 
IlI,' Antonín Rybička, Dva staročeské kancionály v cX sbírce Ambrasské, Památky archeologické 6, 1865, s. 
281 - 287, 
IO~ Jaroslav Pánek, Die niderlendische raiss Peter Wok's von Rosenberg - eine unbekannte bohmische 
Reisebeschreibung Rheinlands, der Niederlande uml Englands, in: Septuaginta Paulo Spunar oblata, Praha 
2000. s, 553 - 560; TýŽ, Poslední Rožmberkové ... , s. 268. 
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také jako autora nedatovaného českého rukopisu Proti ochvafu koně, spjatého s Vokovou 

zálibou v chovatelství. lOS Bohužel se nedochoval. 

Knihy na zámku v Bechyni 

Kromě jediné dobové zprávy, která se jen obecně zmiňuje o tom, že Petr Vok po vzoru 

svého bratra buduje v Bechyni knihovnu I DC" o Petrově knižní sbírce před rokem 1592 příliš 

nevíme. Konkrétní informace přináší pouze soupis knih uložených na bechyňském zámku 

z prosince roku 1573, zachycující 243 knižních svazkll. I07 

Inventář evidoval pouze jednotlivé svazky (případné konvoluty nebyly rozepisovány), 

počet titulů v bechyňské knihovně byl tedy o něco vyšší. Přesto se však v literatuře -

s ohledem na Vokovu pozděj ší sběratelskou činnost - vyskytuj í pochybnosti o tom, zda 

tento soupis zachycoval všechny knihy v jeho vlastnictví. Petru Vokovi tehdy bylo již 

třicet čtyři let, za sebou měl řadu zahraničních cest a zkušeností. Není však důvod 

podezřívat bechyňský inventář z neúplnosti. Účel a funkce knihovny na bechyňském 

zámku se od sběratelsky zaměřené rodové sbírky v Českém Krumlově (a později 

v Třeboni) za vladařství Petra Voka odlišovaly. Ačkoli svůj smyl pro estetickou podobu 

knihy tříbil Rožmberk již v bechyňském období, přece jen jeho tehdejší knižní sbírka 

vykazuje spíše znaky knihovny uživatelské. Zdá se dokonce, že tyto knihy četl a používal 

nejen Vok, ale i další osoby spjaté s jeho dvorem, jak ještě uvidíme. 

O uspořádání knih vypovídá tento inventář pouze jediné: knihovna jako oddělený 

prostor se samostatnou funkcí v Bechyni ještě neexistovala ajednotlivé knihy byly uloženy 

v rúzných prostorách zámku. Zhotovení katalogu pro tak malou sbírku nebylo nutné, 

vzhledem k její velikosti byla orientace v knihách snadná i bez jakýchkoli knihovních 

pomůcek. Také proto nebyly svazky označeny signaturami. Knihy stály ještě po starším 

způsobu ořízkou ven směrem z polic. Četbychtivý zájemce bylo obsahu knihy informován 

z textu na ořízce, který obsahoval zkrácený název či jméno autora. Jeho součástí bylo 

také písmeno, jehož funkce zatím zústává - vzhledem k omezenému počtu dochovaných 

exemplářú - neobjasněna. lOg Psaní titulů na Ol'ízku knih bylo ve 2. polovině 15. a na 

počátku 16. století poměrně běžné, není však vyloučeno, že se Vok mohl inspirovat 

105 Březan. Medicína: tal. 1391 "Cello mi[/os/ij ['al/iI ['(/l/iI Pe/ru H/oku:: RO::'III: Pro/i oe/nl'iI/1I Ko//ě." 
lOG Levinus Lemnius, Occulta naturae miracula. Leipzig 1580, pag. 20; Vcrzcichnis der im Deutschen 
Sprachbereich erschienen Drucke des 16 . .lahrhunderts ... I I, L 1115. 
107 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, tal. nI' -761'). 
103 Na dochovaných exemplářích se výhradně, zato však opakovaně nachází pouze dvě písmena: T a II. 



podobným uspořádáním knih v knihovně Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, s jehož 

rodinou udržoval v bechyňském období přátelské vztahy. 109 

Všechny nalezené exempláře z původní bechyňské knihovny mají navíc v dolním 

prostoru ořízky Vokovo rukopisné vlastnické označení ve formě jeho iniciál. Ta se 

vyskytují v různých ťórmách (PWZR, PWAR, PW, PW A ROSIS, PVAR), což svědčí o 

tom, že označování knih bylo prováděno průběžně, zřejmě tehdy, kdyžje Rožmberk získal. 

Už v tom můžeme vidět počátky Vokova smyslu pro estetickou funkci knihy a - později 

bohatě rozvinutého - cítění pro supralibros. Knihy v Bechyni ještě neměly jednotnou 

vazbu (na dochovaných exemplářích se objevuje světlá nebo tmavě mořená useň, 

výjimečně červeně mořená) a většinou ani supralibros (z deseti dochovaných exemplářů 

má supralibros jen jeden). Nejednotnost jejich vazby tedy nahrazovala ořízka s rukopisnou 

vlastnickou značkou (někdy i v barevném červeno-černém provedení). Obdobu tohoto 

systému můžeme vidět například u Pernštejnů, kteří ořízky svých knih nechávali ozdobit 

I ' v' k' kilo ma ovanym pernstejns ym zna em. 

Soupis z roku 1573 evidoval knihy tak, jak byly uloženy v jednotlivých místnostech 

zámku, aniž by na něj byly kladeny sebemenší knihovnické nároky.111 Záznamy obsahují 

místo názvů knih jen stručné vyjádření jejich obsahového zaměření (např. "Lékařská 

kniha'", "Biblia teulonica", "Vetus Testamentum" apod.) nebo jen jméno autora 

CPrantiškus Pe/rarcha (esky"). Protože navíc v inventáři nenajdeme informace o místě ani 

roku vydání, je až na výjimky nemožné knihy identiíikovat. 112 Nemůžeme tedy přesně 

stanovit stáří ani tiskařskou provenienci bechyňského knižního souboru. Jistým vodítkem 

mohou být v tomto ohledu jen dochované exempláře, které byly vesměs vytištěny ve 40. až 

60. letech 16. století, a to především v německých tiskárnách. Tisky pocházející z českých 

zemí byly většinou o něco starší. Vzhledem k malému rozsahu bechyňského knižního 

souboru můžeme předpokládat, že většinu knih Vok osobně získal (nákupem či darem) 

během svých pobytú v německých městech (Augšpurk, Frankfurt nad Mohanem a další). 

109 Na exemplářích z hasištejnské knihovny se v horním prostoru ořízky nacházelo pořadové číslo knihy, pod 
ním titul díla, viz Boldan - Richterová, Library oť Bohuslav Hasistein ... , passim; podobný způsob 
praktikoval Jan Zaj íc z Házmburka viz !3olclan, Knihovna Jana Zaj íce z Házmburka (1496 - 1553) ... , s. 56. 
110 Litka, Exlibris ... , s. 51. 
III Tuto domněnku potvrzuje i Dudúček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 12; Pánek, Poslední 
Rožmberkové ... , s. 196 nesprávně označil soupis z roku 1573 za první katalog. 
Ilc !3ohužel tak ani nelze určit, kolik knih z bechyňské knihovny se skutečně stalo součástí pozdější 
rožmberské knihovny. Konkrétní případy ukazují, že prllběžné ztráty byly zřejmě poměrně velké. Příčinou 
mohou být jak nevrácené výpfljčky (zvláště vzhledem k širšímu používání nebo PLljčování zámeckých knih v 
Bechyni), dary. ale i přirozená amortizace. 
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Rožmberský úředník, který soupis pořizoval, byl českého pllvodu. Snad jím byl Tomáš 

Kalivoda Netolický, tehdejší Vokův sekretář. l13 Záznamy o knihách se sice nejčastěji 

objevují v jazyce spisu, jímž byly napsány či vytištěny, někdy jsou však v češtině 

s doplněným údajem o jazyce (německy. vla/isky. hihlia feufonica). Na praktický a 

uživatelský ráz bechyfí.ské knihovny poukazuje i její jazyková skladba - 40 % tvořily 

aktivní živé jazyky. Zásluhu na tom mají i jazykově české tisky a rukopisy, které tvoří 

dokonce 12 % zjejího obsahu. V pozdější rožmberské knihovně přitom představovaly 

české knihy jen kolem 5 %. Rovněž zastoupení německých knih (27 %) je o něco vyšší než 

v pozdější rodové knihovně (25 %). Naopak na latinu připadá 60 %, v pozdější rožmberské 

sbírce se její podíl zvýšil 69 %. V Bechyni se nacházely i tři italské tisky, zapsané v 

inventáři jako Terentius, žaltář a Nový zákon. Žádná z nich se však v rožmberské knihovně 

v roce 1609 již nenacházela, a není proto možná jejich bližší identifikace. 

Celkem u čtrnácti záznamů v bechyňském soupisu je poznamenáno, že se jedná o 

rukopisy, ale pravděpodobně - vzhledem k vágnosti některých záznamů - byl jejich počet 

ve skutečnosti o něco vyšší. V řadě případů šlo o rukopisy jazykově české: bible a kázání. 

lékařské knihy, právní nálezy. 

Soupis bechyňské knihovny bývá považován za doklad Vokových čtenářských zájmů 

v mladším věku. Podle J. Pánka vypovídá složení jeho tehdejší sbírky o Rožmberkově 

zaujetí historií, alchymií, astrologií, botanikou, ale i ekonomikou, vojenstvím a dalšími 

disciplínami. I 14 Všechny tyto obory jsou v bechyňském inventáři samozřejmě ve větší či 

spíše menší míře zastoupeny (některé jen jedním či dvěma spisy), nelze však přehlédnout. 

že polovinu Vokovy knihovny tvořila literatura náboženská. Kromě biblí a jejích částí to 

byla především díla Philipa Melanchthona a rané spisy protestantských autorů (Martina 

Luthera, Johannese Brenze a dalších). Skladbu teologické literatury Vokovy knižní sbírky 

mohl také výrazně ovlivnit Vilémův německý švagr Jiří Arnošt z Henneberka, který 

mladému Vokov i posílal evangelickou literaturu již od roku 1557.11~ 

Jedinou výraznou skupinu představovala v bechyňské knihovně historická literatura 

(20 knih). O skutečném zájmu Petra Voka o dějiny svědčí i to, že nešlo o tradiční obecné 

světové a církevní kroniky, nýbrž ve většině případů o historii evropských zemí (Polska. 

Británie, Bavorska, tři knihy o Francii), ale také o osmanské říši a rovnčž tři cxemplúře 

Války židovské Josepha Flavia. Ostatní obory jsou zastoupeny daleko menším počtem 

II~ Uvádí Dudáček. Vznik a vývoj rožmberské knihovny .... s. 11. 
114 Pánek. Dva typy českého šlechtického mecenátu ... , s. 169 - 170. 
115 Br'ezan, Životy posledních Rožmberků ... II, s. 380. 



svazků: 5 jazykových příruček, 12 příruček římského i církevního práva a kancelářských 

pomůcek, 3 tituly věnované okultním vědám a 2 astrologické knihy, spis o emblematice, 2 

Turnierbuchy, 5 herbářů a 7 lékařských knih, mezi nimiž se setkáváme i s Paracelsovým 

dílem. Z antických autorů byli zastoupeni častěji texty Vergilia a Ovidia (včetně jeho díla 

De arte amandi). Naopak poesie, především soudobá, se ve Vokově knihovně objevuje 

minimálně. 

V bechyňské knihovně se nacházelo asi 40 bohemikálních rukopisů a tisků. Pouze dva 

z nich jsou cizojazyčné: latinský rukopis Husova komentáře k evangeliím a básnická sbírka 

Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic s názvem Fragmentum epistolarum, vydaná v Praze 

v 60. letech 16. století (příloha 1/229). V případě tištěných bohemik je jejich identifikace 

v pozdějším katalogu rožmberské knihovny nebo v dnešních bibliografiích přece jen o 

něco snazší. Část z nich se ještě v roce 1609 nacházela v rožmberské knihovně: díla 

Johanna Spangenberga (příloha 1/405-407), Urbana Rhegia (příloha I/371 a 372), Jana 

Husa (příloha 1/169), Melantrichovo vydání Mattioliho Herbáře z roku 1562 (příloha 

1/262) a lékařská kniha Jana Kopa z Raumenthalu (příloha 11207), Válka židovská Josepha 

Flavia v prostějovském vydání 1553 (příloha 11179), český překlad Petrarcy z roku 1501 

(I/325) a několik dalších. Tyto knihy pocházely převážně z tiskařských dílen Jana 

Gtinthera, Jiřího Melantricha, Jana Hada a Mikuláše Konáče z Hodiškova. Je zajímavé, že 

v bechyňské knihovně chyběly oba tisky, které byly Vokovi do roku 1573 dedikovány 

(Historia o dobytí Sighetu - příloha I1I118 a Elegia Václava Makovského vydaná v roce 

1565 - příloha 1IIII5). Oproti tomu identifikace bohemikálních rukopisů uvedených v 

bechyňském soupisu zůstává značně omezená. Český Nový zákon a českou bibli bychom 

snad mohli ztotožnit s bočkovskou a lobkovickou biblí, "práva a nálezy" snad zase s 

rukopisem nálezů komorního soudu z let 1471 - 1535, dnes dochovaných ve sbírce 

rukopisů třebOllského archivu (více v kapitole 6.3.). 

Ve švédských knihovnách se z Vokovy staré bechyňské sbírky dochovalo celkem devět 

tisků převážně náboženského obsahu a jeden rukopis německy psaných lékařských 

receptů. 1 16 Hned dva případy však dokazují, že knihy byly používány nejen samotným 

Petrem Vokem, ale i dalšími lidmi na šlechtickém dvoře. Obě knihy navíc ilustrují méně 

formální atmosféru bechyňského dvora, pověstného hektickým společenským životem. 

Prvním z nich je í'jevně využívaný lékařský rukopis, který vznikl kolem poloviny 16. 

století. Petr Vok jej vlastnil nejpozději od roku 1566, kdy knihu nechal svázat a označit 

116 Stockholm: Kungliga biblioteket (X: 115); Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (0.316), (O. 322), (O. 328), 
(0.453), (O. 211): Vaster,ls: Stiťts- och landsbiblioteket (St 2:94), (St 295:798), (St 38:76), (St 2: 153). 
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svým supralibros.11 7 O pět let později zapsal na jeho zadní přídeští rožmberský služebník a 

dvořan Mikuláš ml. Bejšovec z Bejšova recept na mast určenou pro jihočeského vladaře 

(příloha IV/obr. 8). Petr Vok si mimochodem na zdravotní obtíže stěžoval již od svých 

dvaceti let, vážněji nemocný byl i v letech 1572 a 1576. 11X 

V Královské knihovně ve Stockholmu se dochoval i exemplář českého tisku z roku 

1536 Regiment zdraví od Jana Kopa z Raumentálu. Také tato kniha z bechyňské knihovny 

vykazuje známky častého používání, na jejích stránkách se nachází několikeré rukopisné 

ukazovací ručičky a vtipné přípisy několika různých osob, text je na některých místech 

podtržen. Čtenáři Kopovy příručky komentovali zejména jeho doporučení týkající se pití 

vína či konzumace dietních pokrmú. Jeden z těchto výrokú zněl například ,,lep/d maso než 

ryby". Kromě těchto anonymních poznámek se na zadní předsádce Regimentu objevují 

pamětní zápisy šlechtice Jana Košáteckého z Kolovrat ( .. Není v světě člověka tak 

šťastného. aby na něj nepřWo nic smutného") a Vokova bechyt1ského purkrabího Jana 

Tatouse z Vraního ("Buď vůle boží ve všem") datované rokem 1567 (příloha IV/obr. 9).119 

117 Stockholm: Kungliga biblioteket (X: 115). 
118 Březan, Životopisy ... ll, s. 383; Hynek Gross, Zm ínky o lékaf"ích pana Vi léma a Petra Voka 
z Rožmberka, Časopis lékaf'll českých 64, 1925, s. 399 - 400. 
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3. 3. TRANSFORMACE RODOVÉ KNIHOVNY V LETECH 1592 - 1611 

Bezprostředním impulsem k plnému rozvinutí knižního sběratelství na dvoře Petra Voka se 

stalo jednak sloučení Petrovy osobní knihovny s rodovými sbírkami uloženými na zámku 

v Českém Krumlově, stejně dúležitým momentem však bylo i stěhování knihovny do 

Třeboně v roce 1602, poté, co byl Petr Vok nucen odprodat českokrumlovské panství 

Rudolfovi II. Třeboňské období dějin rožmberské knihovny je úzce spjato s osobou 

knihovníka Václava Březana, který se zásadním zpúsobem podílel na přetvoření rodové 

sbírky Rožmberkú v reprezentativní šlechtickou knihovnu. I přes skromnější podobu se 

rožmberská knihovna na konci první dekády 17. století po vnitřní i vnější stránce podobala 

nejproslulejším šlechtickým knihovnám střední Evropy v Mnichově, v Ambrasu a ve 

Vídni. Přinejmenším v jednom ohledu rožmberská sbírka tyto dvorské knihovny dokonce 

předčila. Žádná z nich se totiž nemohla pochlubit kompletním katalogem svých sbírek, 

jakým byl katalog Březanúv. 

Rychlý nárúst počtu knih v rožmberském vlastnictví během dvacetiletého púsobí Petra 

Voka byl dán poměrně dobře promyšlenou a soustavnou akvizicí. 12o Nejvíce knih bylo 

získáno přímou koupí na zahraničním a především českém knižním trhu. Rožmberští 

úředníci knihy nakupovali převážně v Praze a v Českém Krumlově, teprve na sklonku 

prvního desetiletí 17. století vzrostl význam obchodu v Linci. 121 Rozsáhlé dodávky 

zajišťovali pražští velkoobchodníci Claudius de Marne a Levin Hulsius s bezprostředními 

kontakty na frankfurtské veletrhy.122 Podle Z. Šimečka dodávali tito obchodníci do 

Třeboně i tištěné nabídkové katalogy těchto veletrhú, do fondu rožmberské knihovny však 

v b I 1'1 zarazeny ne y y. -. 

Knihy pro rožmberskou sbírku byly nakupovány i po jednotlivých kusech od 

příležitostných knihařú-knihkupcú a obchodníkú s uměleckými díly. Pokud jde o produkci 

pocházející z domácích tiskáren, nebyly kupovány jen horké novinky, ale i několik let staré 

české tisky (např. žalmy vydané Veleslavínem v roce 1592 zakoupil Magistr Simeon až 

II') Stockholm: Kungliga biblioteket (146 F Fol.). 
Icll K akvizici uvádím jen několik základních vývojových momentll, komplexní přehled přinese Dr. A. 
Stejskal v př'ipravované studii. 
Ic I Václav Bllžek, Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorů v předbělohorských českých zemích, Český 
časopis historický 89/5-6, 1991, s. 700- 70 I: Zdeněk Šimeček, Linzer Markte und die Bibliothek der 
Rosenbergcr, Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1985, s. 415 - 425. 
12' Zdeněk Šimeček, K úloze dovozu knih v českém knižním obchodě do roku 1918, in: Septuaginta Paulo 
Spunar ob lata, Praha 2000, s. 514. Ungeltní rejstř'ík uvádí zajímavou informaci, že Claudius de Marne v roce 
1597 pf"ivezl čtyi"i velké náklady knih do Prahy, pf'ičelllž jedna zásilka knih ve dvou sudech putovala dále, 
neznámo kam. Není vyloučeno, že byla určena pro rožmberský dvllr. 
Ic3 Simeček, Linzer Miirkte .... s. 419. 
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v roce 1609). Průměrná prodleva mezi vydáním české knihy a její koupí pro rožmberskou 

bibliotéku představovala na počátku 17. století dva roky. 124 Pověřené osoby knihy většinou 

získávaly přímo od knihtiskařů. Zajímavá je z tohoto hlediska zpráva o koupi Paprockého 

Diadochu, který vydal pražský tiskař Schumann, přičemž jej Rožmberkové koupili u 

Daniela Sedlčanského, a to v roce jeho vydánL I25 Na dochovaném exempláři jednoho 

peterlovského tisku z roku 1604 se zase dochoval přípisek o tom, že knihu koupil na konci 

roku 1605 v Třeboni na jarmarku týnský knihař Pavel Hyram. Zřejmě ji posléze prodal 

Rožmberkům. 

Větší knižní soubory Rožmberkové získávali také formou pozůstalostí. Pokud lze 

soudit z dochovaných exemplářů, nejčastěji se jednalo o knihy jihočeských farářů a 

rožmberských úředníků. V roce 1600 pověřil Petr Vok Václava Březana prohlídkou 

knihovny po zemřelém Jakubovi Pavlíkovi Mirotickém, utrakvistickém knězi a děkanovi 

v Prachaticích a ve Vimperku. 126 Zřejmě ji poté koupili jako celek, neboť mezi 

dochovanými rožmberskými exempláři se nachází hned sedm svazků z této knihovny.127 

Ostatně získávání knih od žijících či zemřelých farářů, kteří působili na jihočeském 

panství, bylo pro akvizici na rožmberském dvoře typické. O předchozím katolickém 

vlastníku, snad faráři v Sedlčanech, svědčí například opsaný přípis o nástupu Martina 

Medka na post pražského arcibiskupa v knize katolického autora vydané roku 1573. 128 

Neznáme ani jméno faráře z jihočeského městečka Černovice poblíž Pelhřimova, který 

Petru Vokovi daroval knihu s osobními záznamy z let 1591 - 1592. 129 Zjihočeského 

prostředí pocházeli i nám neznámí vlastníci dalších dvou svazků, kteří do nich zapsali 

údaje o událostech ve svých rodinách. uo Několik knih, či snad celou knihovnu získal 

Vilém z Rožmberka či Petr Vok i po českokrumlovském faráři a bechyi1ském arcipryštovi 

Mikuláši Mrázovi, který zemřel v roce 1552. Ve Švédsku se dochovaly exempláře s jeho 

114 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a. fol. 286). 
125 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka. 20a, fol. 222r). 
116 Březan, Životy posledních Rožmberki'l ... II. s. 551. 
127 Jakub Pavlík Mirotický své knihy označoval rukopisným exlibris. většinou datovaným rokem 159--1. ale 
setkat se mi'lžeme i s datem 1585 - exemplál"e Lund: Universitetsbiblioteket (podle Waldeho. Storhetstidens 
litterara krigsbyten. s. 317 a 319); Vasteras: Stit1s- och landsbiblioteket (St 3: 12): Uppsala: 
Universitatsbiblioteket (Paleotyp 32:55 Fol. min): Praha: Knihovna kláštera premonstrátll na Strahově (S 
LXII c 3) - referuje HUndl, Rožmberské knihy na Strahově ... , s. 20 - 21. 
I2R Vasteras: Stifts- och landsbiblioteket (St 108:326). 
129 Pánek, Pamětní záznamy utrakvistického faráře .... s. 91 - 100. 
130 Vasteras: Stifts- och landsbibl ioteket (St 108:326). ( St J 59/1.2). 
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rukopisným exlibris. Ul Dalších pět knih náboženského obsahu pocházelo z knihovny 

žateckého farál"e Andrease Stengelia.1.\2 

Další větší sbírku získal Petr Vok v listopadu roku 1594, kdy zemřel rožmberský 

úředník a sekretář Martin Šurer z Waldheimu. Jeho rukopisné exlibris (někdy datované 

1587) se v dochovaných exemplářích rožmberské knihovny nalézá ve čtyřech knihách. 133 

Pečlivý akviziční výběr prováděl zřejmě především Václav Březan, jenž získal výborný 

přehled o obsahu rožmberské knihovny dávno předtím, než se začal zabývat její 

katalogizací. To dosvědčují Březanovy poznámky v nabídkovém seznamu knih pánů 

BeckLI z Leopolsdorfu z konce 16. století. Březan v nich vyjadřoval svůj názor na to, jaké 

obory rožmberské knihovny bude třeba ještě doplnit a které nikoli (příloha IV/obr. 16).134 

Jako specifický druh akvizic se na rožmberském dvoře rozvinulo opisování děl. Touto 

formou Rožmberkové získávali převážně texty, které byly v tištěné formě nedostupné, 

nebo tiskem vůbec nevyšly a byly šířeny výhradně prostřednictvím rukopisů 

(českobratrská díla z první poloviny 16. století, lékařské knihy, okultní díla). Jejich počet 

byl zřejmě poměrně vysoký, ale Březan v rožmberském katalogu obvykle jen na nejnovější 

přírůstky z počátku 17. stoletL U5 Většina uvedených písařů, které v této souvislosti Březan 

zmiií.ovaL navíc částečně pomáhala i s jinou prací v knihovně, knihy vázali nebo byli 

pověřeni jejich nákupy. Například Pavel Náčelek Sedlčanský, který pro rožmberskou 

knihovnu opsal knihu náboženského zaměření, byl činný i jako Vokův knihvazač a 

dodavatel knih. 136 Matyáš S inger dostal v roce 1608 zaplaceno za přepsání rukopisu 

Ebendorfových dějin Rakouska 30 kOp.137 Akvizicí pověřený německý sekretář Theobald 

Hock opsal pro knihovnu tři okultně-magická díla a podobným způsobem obohacoval 

rožmberskou knihovnu i kněz a alchymista Benedikt Radlant. 138 Dalšími písaři byli Pavel 

Lhenický, který Břczanovi pomáhal s tříděním a sepisováním rožmberské knihovny, a 

131 Striingnas: Domkyrkanbiblioteket (H. 288); V dalších rožmberských exemplářích, nalezených v českých a 
švédských knihovnách se setkáváme s rukopisnými exlibris či přípisky řady dalších osob, z nichž někteří také 
pocházeli z Jižních Čech (Vimperk, České Budějovice, Písek): Jan Rozvorův Calvicius, Sigismundus 
Nouillianus Winterpergensis, Magister Thomas, Matthaeus Haintz, Hans Storch, Mathias Tyrhaffer, 
Sewastiann Fťi'aimuedt, Casparus Asf. Buduicensis, Pavel luvenius Piscaenus. 

112 Jeho exlibris datované většinou rokem 1580 nesou exempláře ve Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (O. 
33), (0.214), (0.532); Vasteras: Stiťts- och landsbiblioteket (St 128:371); Plzeň: Západočeské muzeum (ST 
39). 
11.1 Strangnns: Domkyrkanbiblioteket (O. 362); Vasteras: Stiťts- och landsbiblioteket (St I: 17); Lund: 
Universitetsbiblioteket (podle Walcleho Storhetsticlens litterare krigsbyten ... , s. 317). 
111 neboii: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, tol. 91 - 116). 
130 Doklady o opisech vznikajících na rožmberském dvoi'e, jejichž počet byl bezesporu větší, než odhaluje 
Březanllv katalog, lze dohledat pouze v účetním materiálu rodového archivu. Na tomto místě budou zmíněni 
jen ty, které jsou výslovně zmíněny v rožmberském katalogu. 
13(, Březan, Teologie: ťol. I 18. 
1,7 Březan, Historie: ťol. 709. 
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Václav Burda, jenž působil také jako písař a sluha Jindřicha Vintíře z Vlčkovic. Autorem 

jednoho přepisu byl i rožmberský lékař Andreas Schollius a českobratrský kazatel Šimon 

Věrník působící na Vokově třeboňském dvoře. 

Důležitou fázi proměny rožmberské rodové knihovny v reprezentativní prostor 

představovalo její instalování do nově postavené budovy v areálu třeboňského zámku. 

Jednoduchá jednopatrová budova, jejíž stavbu svěřil Petr Vok Italovi Dominiku Cometovi 

z Echthurnu, se skládala z přízemí se služebními byty rožmberských úředníků (mimo jiné i 

Václava Březana) a z prvního patra, kam stavitel umístil knihovnu a obrazárnu. Vlastní 

prostor knihovny o celkové výměře kolem 320 m2 se skládal ze dvou velkých sálů o 

rozměrech 20,4 x 8,1 m a 25,9 x 7,2 m. 139 Po dokončení budovy probíhala instalace 

vnitřního zařízení a náročná výzdoba interiéru, kterou prováděl rožmberský malíř 

Třebechovský. Ten vytvořil nejen stropní malby, ale růžičkami, džbánečky a knoflíky 

provedenými ve zlatých a stříbrných barvách ozdobil i police. Místnosti byly mimo polic 

vybaveny čtyřmi dlouhými stoly. Sjednocujícím prvkem interiéru se pak stala zelená barva 

použitá na regálech, stolech i vstupních dveřích. Zřejmě byla zvolena proto, aby vytvářela 

harmonický celek s vazbami většiny rožmberských knih, jejichž součástí byly i tkanice 

stejné barvy. O rozmístění knih podle oborů sice nevíme nic konkrétního, ovšem vzhledem 

k průběhu prací na katalogu a postupném dokončování obou místnosti se domnívám, že 

v prvním sále byla umístěna výhradně teologická literatura, která ostatně tvořila téměř 

polovinu celé rodové knihovny, a ve druhém sále, dokončeném o něco později, se podle 

všeho nacházely svazky týkající se zbývajících vědních oblastí. Po instalaci knih získala 

rožmberská knihovna nový rozměr - z užitkového či studijního prostoru se stal "prostor 
, " 140 vystavnI '. 

Četba a využívání knih na rožmberském dvoře 

Jak uvidíme, postihnout míru a charakter čtenářského využití rozsáhlejších šlechtických 

sbírek je velmi komplikované již vzhledem k převládajícímu sběratelskému charakteru 

těchto knihoven. Jak poznamenal již Otto Brunner, jen naivní badatel se múže domnívat. 

138 Březan, Filosofie: tol. 1596, 1535, 1433. 
13') K budově a výzdobě interiéru rožmberské knihovny na základě archivního výzkulllu Dudáček, Vznik a 
vývoj rožlllberské knihovny .... s. 43 - 45~ Ten také upozornil na smyšlenky J. Salaby týkající se interiérll 
rožmberské knihovny. Bez opory v pramenech například hovořilo skříních ve výši člověka umístěných 
v patrech nad sebou a o malbách s náměty z mytologie a z bible a obrazy rožmberských zúmki'l, viz Salaba, 
Několik poznámek .... s. 9. 
140 K problematice knihoven jako prostoru více Edgar Lehmann, Die Bibliotheksriiume c1er deutschen Kloster 
in der Zeit des Barock, Berlin 1996. 
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že majitelé všechny knihy i četli. 141 Vlastnictví knih v rodové knihovně nesvědčí ani o tom, 

že jejich obsah šlechtičtí majitelé znali, ani o jejich aktivním čtenářském vyuŽívání. 142 

Spíše než otázky, jak extenzivně či intenzivně byly knihy využívány, což je v případě 

čtenářské recepce obvykle předmětem zkoumání, se při studiu šlechtického prostředí 16. 

století musíme většinou zaměřit na problém, zda vúbec majitelé své knihy četli a jakou 

funkci jejich knihovna plnila. 143 

Okruh uživatelú dvorských knihoven byl širší než u většiny soukromých (např. 

měšťanských) knihoven. Přestože o "veřejném zpřístupnění" aristokratických knižních 

sbírek múžeme hovořit až od 18. století, knihovní řády některých šlechtických knihoven již 

v 16. století umožňovaly v omezené míře výpújčky či studium na místě. V praxi však 

konkrétní zpúsob využití knihovny závisel na vúli majitele, vyšších úředníkú či 

pověřeného knihovníka. Bibliofilsko-sběratelské knižní sbírky, meZI něž svým 

charakterem patřila i knihovna Petra Voka, byly většinou částečně přístupné dvorským 

úředníkúm a služebníkúm, v ojedinělým případech i učencúm pobývajícím u dvora. 144 

Oproti tomu přísný řád panoval například v knihovně brunšvických vévodú ve 

Wolfenbtittelu, kde byla vedena kniha výpújček. Bez vévodova souhlasu si knihu nesměl 

vypújčit ani jeho knihovník. 145 

Výzkum čtenářské recepce na rožmberském dvoře ztěžuje nejen torzovitost 

dochovaných zbytkú púvodní rodové knihovny Rožmberkú, ale i skutečnost, že pro její 

analýzu neposkytuje dostatečnou oporu ani archivní materiál. Múžeme jen litovat, že 

v rožmberském prostředí nemáme k dispozici podobný pramen, jaký existuje například pro 

mnichovskou dvorskou knihovnu. Z doby Maxmiliána V. se totiž dochovaly výpújční 

lístky a soupisy knih z rodové knihovny vypůjčených, a to včetně knih určených do 

soukromých pokojú vévody a jeho rodiny. Podobný pramen pro rožmberskou knihovnu 

pochází až z roku 1639, kdy již patřila Habsburkům. 146 

I~I Brunner. Osterreichische Adelsbibliotheken .... s. 28\ - 293. 
1~2 Výskyt knih určitého typu samozřejmě svádí k domněnkám o jejich myšlenkové recepci ve šlechtickém 
prostředí. Například pro Bůžka, Knihovny aristokratů ... , s. 89 - 90. je výskyt děl Jeana Bodina v knihovnách 
Petra Voka z Rožmberka, Jindřicha Viléma ze Starhemberka a Jiřího Erasma Tschernembla svědectvím o 
"aktuální potřebě hlouběji se orientovat v soudobém náboženském. politickém i společenském dění, a to 
včetně pragmatického odhalování historických kof'enú dějinných souvislostí". Podobně i Bohdan Chudoba, 
Roudnická politika ...• passim, na příkladu vybraných děl politického zaměření v lobkovické knihovně 
usuzuje na politickou liberálnost jejích majitelú; Také Richterová, vývoj roudnické lobkovické knihovny ... , 
předpokládá. že oborová skladba knihovny odpovídala zájmúm a zálibám rodiny majitele. 
I~, K této otázce více Pleticha, Adel und Buch .... , s. 5. 
I~~ MUller, Der FUrstenhoťin der fi'Uhen Neuzeit .... s. 47. 
1~5 Mikle. Die WolťenbUtteler "Liberey-Ordnung" ... , s. 132. 
1-16 Dudáček. Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 17. 
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Jak ukazují dosavadní výzkumy dochovaných rožmberských cxemplářú ve švédských a 

českých knihovnách, musíme velmi obezřetně posuzovat obecně přij ímaný předpoklad, že 

knihy z rožmberské sbírky byly ve větší míře studovány a čteny. Rúzná podtržení a 

marginální přípisky svědčící o aktivním přístupu ke knihám v nich najdeme jen naprosto 

výjimečně. Podtržení nebo glosování není samozřejmě nutným prllvodním jevem četby 

knihy, překvapivě velké množství dochovaných rožmberských exemplářú však púsobí 

dojmem, jako by je ani žádná ruka neprolistovala. S rukopisnými vpisky se častěji 

setkáváme pouze v bohemikálních tiscích, ve zbývající záplavě evropské tiskařské 

produkce se podobné doklady téměř nevyskytují. Navíc je obvykle ncmožné určit púvodce 

těchto poznámek či zvýraznění. Většinou se rovněž jedná o knihy, u kterých lze doložit 

nebo alespoň předpokládat ještě dalšího předchozího vlastníka, který mohl být dotyčným 

glosátorem. Rúzná podtržení i přípisky mohou navíc pocházet až z druhé poloviny 17. 

století, což platí zejména pro rožmberské knihy darované později ph parcelaci knihovny 

švédským školským institucím. Ostatně i v jiných, daleko menších knihovnách tehdejší 

Evropy se setkáváme s tím, že ani jeden z dochovaných exemplářú neobsahuje žádné 

rukopisné poznámky a marginálie, které by svědčily o jejich studiu. Patří mezi ně 

například knihovna Hogenskilda Bielkeho, nejbohatší knižní sbírka ve Švédsku pozdního 

16. století, či soudobá knižní sbírka polského šlechtice Melchiora Krupeka. 147 

Přestože o tom dochované rožmberské exemplál"e nevypovíd<~j í, sám Petr Vok se v roce 

1584 přiznal, že čte "mnoho a dlouho". Stejně tak Kateřina z Ludanic prý četla ráda, a to 

především bratrskou literaturu. 148 Je téměř .i isté, že kromě oficiální rodové knižní sbírky se 

určitý počet knih určených pro soukromé potřeby rožmberských vladal"ú a jejich manželek 

nacházel i v jiných prostorách. Existenci ,.příručních knihoven"" na rožmberském dvoře 

naznačuje několik indicií. V účetních pramenech se objevují informace o tom, že některé 

knihy byly již při nákupu určeny ,.do pokoje"" Petra Voka. 149 Nepřímým dúkazem je -

kromě minimálních dokladú o aktivním využívání rodové sbírky - také skutečnost, že 

v oficiální rodové knihovně se nacházela jen asi polovina knih, které byly oběma 

Rožmberkúm v prúběhu 16. století věnovány. Právě dedikační cxemplMe totiž obvykle 

přednostně putovaly do těchto ryze .,soukromých"" knihoven a jen v p"ípadě vyššího počtu 

1.7 Wolfg,ang Undort. I-Iogcnskild Bielkc's library: a catalogue of the t~lmous 161h century Swedish private 
collection. (Acta bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis 32). Uppsala 1995, s. II: Komorovú, Knižnica 
v)'znamného pol' ského šl' achtica a bibl ioti la 16. storočia Mclchiora Krupeka ... , s. 7. 
14X Pánek. Rožmberkové a Morava .... s. 16. 
ll'! Třeboií: StÚlní oblastní archiv (CR - / Rožlllberka. 20a. fol. 318 Cl 372). 
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darovaných exemplářú bylo pamatováno i na fondy dvorské knihovny. ISO Netřeba se však 

domnívat, že na rožmberském dvoře tvořily knihy uložené v soukromých pokojích nějaký 

uzavřený oficiální celek, jakým byla například tzv. "stříbrná knihovna" Albrechta 

Pruského. Podobně jako na dvoře mnichovských vévodů se zřejmě jednalo o proměnlivý 

knižní soubor, jehož obsahová skladba podléhala neustálým změnám daným aktuální 

čtenářskou potřebou. Na rozdíl od situace na jihočeském dvoře však díky dochovaným 

seznamům víme, které knihy si Maxmilián V. Bavorský z rodové knihovny vypůjčil a 

podle všeho i skutečně četl a studovaL I 51 Osobní ráz měla zřejmě knižní sbírka i na dvoře 

Zachariáše z Hradce, která se skládala z 68 svazkú, byť není vyloučeno, že byly součástí 

jindřichohradecké kunstkomory.152 

O dalších uživatelích rožmberských knih mimo Viléma a Petra Voka se z nalezených 

exemplářú dozvídáme jen minimum informací. Kromě dvou již zmíněných případů, které 

dosvědčují širší uživatelský ráz knihovny na dvoře Petra Voka, se nám dochoval ještě 

jeden zajímavý doklad o používání knih na jihočeském dvoře. Ve švédském Vastenls je 

uchováván rožmberský exemplář (Žalmy v úpravě Christophora Cornera, vydané v Lipsku 

roku 1575) obsahující řadu pamětních zápisú z pera šlechticú českých (Adama mladšího ze 

Šternberka, Zikmunda Nekše z Landeku) i zahraničních (příloha IV/obr. 17). Všechny 

zápisy byly provedeny v roce 1579 a jejich forma (ne nepodobná zápisům v bechyňským 

pokutních registrech) nasvědčuje tomu, že se tak stalo při blíže neurčené slavnostní 

příležitosti. Tou se mohla stát například dohoda o sňatku Petra Voka s Kateřinou 

z Ludanic, která byla zpečetěna v dubnu 1579 za přítomnosti mnoha šlechticú. 153 

I přes spíše soukromý charakter rožmberské rodové knihovny je velmi pravděpodobné, 

že knihy byly přístupné i úředníkům a služebníkúm krumlovského a později třeboňského 

dvora. Jak uvidíme při výkladu obsahu jednotlivých oddí1ú rožmberské knihovny, jejími 

uživateli byli s největší pravděpodobností například rožmberští lékaři, kteří měli na zámku 

tradičně svoji místnost. Asi nejznámější rožmberský lékař - Heřman Bulderus - si z 

rožmberské knihovny vypůjčil exemplář Ramovy matematické příručky vydané ve 

Frankfurtu roku 1599. Zpět do rodové knihovny se vrátila až v roce 1612, kdy ji Václav 

Březan objevil v Bulderově knižní pozůstalosti, kterou koupili Švamberkové. 154 

1)0 Tato praxe pr-evažovala v polovině 16. století například v Královci viz Tondel, Eruditio et prudentia ... , s. 
80. 
1)1 Hacker, Die MUnchner lIotbibliothek unter Maximilian I. ... , s. 65 - 66. 
1)2 František Teplý, Telecké inventúře, C'asopis společnosti přátel starožitností 35, 1927, s. 171 - 176. 
I,~ Viisterás: Stiťts- och landsbiblioteket (St 38:76); Březan, Životy posledních Rožmberkú ... II, s. 444. 
1)4 Třebofí: Státní oblastní archiv (CR· z Rožmberka, 23a, tol. ISO): Bf"ezan, Filosofie: tol. 1610. 
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Stejně tak múžeme předpokládat, že knihovnu navštěvovali a jednotlivé svazky si 

pújčovali praktikující rožmberští alchymisté, ačkoliv přímé doklady postrádáme. 

Příležitostně využívali fondú sbírky i rožmberští hudebníci: ph revizi rožmberského 

katalogu v roce 1611 Březan poznamenal, že si kapelník Švestka vypújčil Žalmy Jiřího 

Strejce. O rok později bylo navíc hudebníkúm do užívání předáno větší množství 

hudebních tiskú. 155 

Bezesporu nejblíže k rožmberským knihám měl Václav Březan a zřejmě je také nejvíc 

využíval. Bezprostřední doklady o tom sice nemáme, ale nejvyšší opotřebení třetího 

svazku rožmberského katalogu a pečlivé a podrobné zpracování historické literatury 

nasvědčuje tomu, že právě jimi historik a archivál" Březan listoval nejčastěji. františek 

Mareš automaticky předpokládá, že rodové knihovní fondy také využíval rožmberský 

sekretář Theobald Hock. 156 

Otázkou zústává, zda z knihovny čerpali i zahraniční osobnosti přechodně se těšící 

pohostinnosti rožmberských vladařů. John Dee, který na rožmberském dvoře pobýval 

v letech 1586 - 1588, si na cestu do Evropy v roce 1583 vzal okolo 300 vlastních knih 

obsahujících základní hermetická a kabalistická díla, ale například i dějiny Čech. Jeho 

knihovna cestovala z Krakova do Prahy, z Prahy do Kasselu a z Kasselu do Třeboně. Jak 

naznačují jeho deníky, teprve tam byla poprvé alespoň částečně vybalena. 157 Je tedy 

otázkou, zda Dee za těchto okolností ve větší míře využíval tehdejší Vilémovu knihovnu 

(ta byla ovšem v Českém Krumlově, zatímco anglický alchymista byl ubytován na zámku 

v Třeboni). 

Vhodným prostorem pro návštěvy vzdělaných, převážně zahraničních hostů, se však 

rožmberská knihovna stala až po svém přestěhování do nové reprezentativní budovy v roce 

1609. Dne 20. července 1611 ji například na vlastní žádost spatřil Richard ze 

Starhemberku, představitel hornorakouských protestantských staviL Doprovod s výkladem 

o oborovém uspořádání knihovny mu tehdy osobně podal V úclav Bi·ezan. 15X 

Rožmberské knižní vazby a vývoj rožmberského exlibris a supralibros za Petra Voka 

Pro Petra Voka pracovalo po roce 1592 nčkolik knihal"ll, mezi nimi i Pavel Náčelek. Pavel 

Ilyram z Týna nad Vltavou, .lan KempC Šimon Včrník a další osoby včetnč pI-ílcžitostn)ch 

155 Třebofí: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka. 23a. fol. 42011.). 
15(, Mareš František. Německ)' básník Theobald Hock v službách Rožmbcrsk}ch. Věstník ('eské akademie 
13.1904. s. 10 - ll. 
157 John Dee's library catalogue. ed. by .Julian Roberts - !\ndrcw G. Watsol1. LOl1don 1990. 
15X Podrobněji o návštěvě Bllžek. Knihovny aristokratLI .... s. S7 - SS. 
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vandrovních knihařú. 150 Petr Vok se totiž kromě výzdoby knih rožmberským supralibros 

pokusil sjednotit podobu rožmberské knihovny i jejich vazbou. Neznamená to však, že by 

Vok nechal převázat většinu knih, které získal po svém bratrovi, jak tvrdí Milada 

JedliČková. 16o Nové - již jednotně upravené - vazby byly zhotovovány pouze pro novinky 

z knižního trhu, které svázány nebyly, a pak pro knihy, jejichž vazba byla natolik 

poškozená nebo nevyhovující, že ji bylo nutné převázat. V takových případech bylo 

například v konvolutech často změněno pořadí vevázaných tisků nebo i jejich výběr. 161 

Typická rožmberská vazba se skládala z desky potažené světlým pergamenem (méně 

často kúží) a ozdobené jedním z četných typů zlaceného supralibros a doprovodnými 

ozdůbkami, které se opakovaly i na výzdobě hřbetu. Desky byly spojeny zelenými 

tkanicemi a ořízka byla nastříkána jasně červenou barvou. Šlo o poměrně rozšířený, tzv. 

saský způsob jednoduchých a levných, zároveň však vkusných vazeb, které bylo možné 

pořizovat i ve větším množstvÍ. S podobným typem vazby se například setkáme i v 

žerotínské knihovně. Umělecky a materiálově náročnější vazby patřily k luxusnímu zboží, 

např. zlacená vazba s cizelovanou ořízkou stála v průměru od jedné kopy grošů výše. 162 Na 

rozdíl od žerotínské knihovny, kde byly nejnákladnější vazby zhotovovány pro bible, 

žaltáře, kancionály a herbáře, nebyl v rožmberském prostředí určitý druh literatury z tohoto 

hlediska výrazně upřednostňován. 

Václav Březan při katalogizaci rožmberské knihovny sice podobě vazeb věnoval jen 

malou pozornost, přesto však občas zanechal v katalogu zmínky o jejich netypických 

úpravách, na které při své práci narazil: celkem desetkrát zmínil vazbu z černého hedvábí, 

poměrně často připomínal i vazby z červeného nebo hnědého sametu, zeleného pergamenu, 

červené a žluté kůže, ale i plátna nebo černého papíru. Do zmíněného černého hedvábí 

doplněného stříbrnými sponami bylo svázáno kázání známého bibliofila Jiřího z Anhaltu 

(Wittenberk 1555), v podobné úpravě byl svázán i Žaltář patřící Vilémovi z Rožmberka. 163 

Poměrně často Březan popisoval vazby knih z tiskáren Jednoty bratrské, přestože se jejich 

podoba většinou neodlišovala od standardních rožmberských vazeb. Určitou raritou však 

byla vazba jednodílné Kralické bible z roku 1596, kterou Březan v katalogu popsal slovy: 

"Takovái do de/;těk měděných pozlacených (s kalendářem (/ s kompasy), mistrovsky 

15') Ke knihvazačllll1 na rožmberském dvoře podrobně Nuska, Knihařské účty pana Petra Voka z Rožmberka 
.... passim. 
IhO Jedličkovú, Rožmberská knihovna ... , s. 188. 
1(01 Str~ingn[is: Domkyrkanbiblioteket (Q.182). 
1(,.:> Radim Vondráček. Knižní vazba (styl a ornament), in: Rudolf ll. a Praha. Císařský dvúr a residenční 
město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, ed. E. Fučíková. Praha - Londýn - Milán 1997, s. 
340 - 344. 
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vložena od N. Habermela".IM Můžeme jen litovat, že se tento exemplář - jako ostatně 

většina rožmberských knih - nedochoval. 

Byl to právě Petr Vok, který počtem a různými druhy rožmberských supralibros zajistil 

rodové knihovně Rožmberků prvenství v této oblasti. V současné době jsou známy 4 

rožmberská dřevořezová exlibris a 19 knižních supralibros, nepočítaje v to další varianty 

rožmberského supralibros používané na knihách archivní povahy. Takového množství 

nedosáhla žádná jiná česká šlechtická knihovna, blíží se jí jen Žerotínové. 165 

Není náhodou, že Petr Vok nechal své vlastní supralibros vytvořit v době, kdy se 

definitivně osamostatnil a vytvořil svůj sice skromnější, ale vlastní dvt'k nejdříve ve 

Vimperku a od roku 1569 v Bechyni. Nejstarší Vokovo supralibros pochází z roku 1565 a 

dochovalo se pouze na dvou knihách: již zmíněném rukopisu lékařské knihy a na tisku 

vydaném v Antverpách roku 1579. 166 Plotna tohoto raženého supralibros představuje 

medvědy štítonoše držící rožmberský erb, symbolizl~jící již sepětí s ursinovskou legendou. 

S takto rozděleným štítem, v jehož horní polovině zůstala rožmberská pětilistá růže a dolní 

vyplnily ursinovské pruhy, se ovšem setkáváme již na všech rožmberských supralibros 

používaných na úředních knihách od roku 1560, cožje zajímavé už tím, že u rožmberských 

jezdeckých pečetí se rozdělení štítu objevuje až od roku 1581. 167 

Další heraldické supralibros Petra Voka vzniklo již v Bechyni. Opět se tu setkáváme s 

motivem rožmberského znaku drženého medvědy štítonoši. Tentokrát je znak uzavřen ve 

věnci. Supralibros má celkově jinou stylizaci a liší se i formou nápisu. Je datováno 1570, 

ale doložená je i datace 1579. 

Kolem roku 1585 vznikla a později byla hojně používána jezdecká supralibros 

v několika velikostech a provedeních, jejich důkladný popis podal již Isak Collijn a 

Bohumil Lifka. 16s Petr Vok nechal zhotovit dvě série jezdeckých supralibros: první z nich 

vznikly v letech 1585 a 1586, plotny pro druhou sérii vznikly v roce 1608. Varianty se 

lišily především velikostí. V roce 1608 bylo navíc vypuštěno z opislljméno .. Wolf'" a byla 

přidána třetí miniaturní varianta jezdeckého sllpralibros. Zatím nevyjasněná je doba vzniku 

16:; Březan. Teologie: fol. I 17 a 288. 
164 Březan. Teologie: fol. 144. 
1(,5 Isak Collijn. Det Rosenbergska biblioteket och dess exlibris ... ; dodatky Otto Walde, Dett Rosenbergska 
bibliotekets ... ; Otto Walde, TVélnya Rosenbergska exlibris ... ; Isak Collijn. Rožlllberskú knihovna .... 
16(, Stockholm: Kungliga biblioleket (X: 115); Praha: Národní knihovna (X B 55). 
167 Jejich detailní popis a reprodukce viz Isak Collijn, DeI Rosenbergska biblioteket och dess exlibris. 
Stockholm 1907. s. 31 - 36; K rožmberským jezdeckým pečetím viz Marúz. ťJvod do problematiky 
jezdeckých pečetí Rožmberků ... , s. 133. 
168 LiJka, Exlibris .... s. 83, Collijn. Cit. díla v poznámce Č. 167. 
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--------------......... ........... 
středně velkého oválného jezdeckého supralibros. Jako jediné Je bez OpISU, podle 

Hamanové jej však Petr Vok používal po roce 1588. 169 

Již vzhledem k dataci prvních jezdeckých supralibros je tedy mylný názor Milady 

Jedličkové, podle něhož Vokovo jezdecké supralibros upomínalo na protiturecké tažení 

vedené Rožmberkem v roce 1594. 170 S obrazem jezdce v brnění se navíc běžně setkáváme 

v grafice a numismatice již od středověku a stejně tak byl tento motiv rozšířený i v knižní 

kultuře, a to i v českém prostředí. Například Albrecht z Boskovic používal portrétní 

jezdecké supralibros již od roku 1567. 171 V rožmberském prostředí navíc tuto podobu 

Vokova supralibros bezprostředně ovlivnily rožmberské jezdecké pečetě (zejména varianty 

používané Vilémem z Rožmberka), stejně jako foliový dřevořez s rožmberským jezdcem, 

zhotovený pro Viléma z Rožmberka roku 1557 a užívaný jako ilustrace v tiscích, které mu 

byly dedikovány. 172 

Vokovým samostatným pi'ínosem k tradici rožmberského supralibros bylo zhotovení 

aliančních erbovních supralibros, které začal používat pět let po svém sňatku s Kateřinou 

z Ludanic (datovaná jsou lety 1585 a 1586). Tato alianční supralibros, která zobrazují ve 

věnci uzavřený rožmberský a ludanický erb spojený kartuší a stužkou, jsou dochována ve 

třech velikostech a variantách: dvě kulatá a jedno oválné. V roce 1594 nechal Petr Vok 

zhotovit ještě čtvrtou variantu, která se od předchozích liší absencí kartuše, stužky i věnce. 

Spojené erby pánú z Rožmberka a z Ludanic byly naopak doplněny korunkou a rodovými 

symboly rúže a husy. Alianční supralibros užíval Petr Vok i po smrti Kateřiny z Ludanic v 

roce 1601. Užití společného supralibros zřejmě neznamenalo, že by se jednalo o knihu 

společně získanou a považovanou za nedílné vlastnictví. U těchto knih ani nelze 

automaticky předpokládat, že by o jejich obsah projevovala Kateřina z Ludanic nějaký 

mimořádný zájem, spíše šlo o další stupeň tříbení Vokova bibliofilstvÍ. Použití určitého 

supralibros v praxi zřejmě záviselo spíše na tom, jaký druh plotny měl ten který knihvazač 

k dispozici. Objevují se případy, kdy byla přední deska ozdobena aliančním supralibros a 

zadní deska jezdeckým supralibros Petra Voka. 

Od roku 1585 byla také prúběžně používána prostá iniciálová supralibros složená 

z počátečních písmen Vokova jména, a to v české a latinské variantě. Na zadních stranách 

těchto (ale i jiných) vazeb se setkáváme s otiskem plotny obsahující epigram v oválu. Na 

1(,') Hamanová, Knižní vazba ... , s. 120. 
170 Jedličková, Rožmberská knihovna ... , s. 189. 
171 Litka, Exlibris "., s. 83. 
17c Srovnej kapitolu 6.4. 
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čtrnácti řádcích se tu nachází latinská chvalořeč na knihovnu Petra Voka, která je tu 

srovnávána s růží v rodovém znaku: 

"Quam rosa fragrantem pangit et expirat odorem, 
insigni gaudet quo Roseberga domus: 

tam Peter il1ustris late diffundit odorem 
doctrinae gratum Bibliotheca tua. 

Omen habes multum Rosa, 
praestititt hactenus orbi. 

Plus deinceps pariet 
Bibliotheca boni:' 

Po roce 1592 se Petr Vok vrátil i k motivu medvěd li štítonošli a opisu v oválu, kter)' 

preferoval v 60. a 70. letech 16. století. V roce 1608 pak bylo vytvořeno i několik dalších 

jednoduchých znakových supralibros určených pro malé knižní formáty. 

S posledním známým supralibros (používaným v letech 1608 a 1609) se setkáváme 

převážně na bratrských tiscích, ale výjimečně se objevuje i na knihách ideově zcela 

protikladných. 173 Bratrské vazby platily za obecně více invcnční a rozmanitější, než byl 

tehdejší průměr. Vokovým vazbám bratrských knih se ostatně velmi podobá supralibros, 

které používal kazatel Matěj Cyrus, příležitostně plisobící i v rožmberských službách. 174 

Společné úsilí rožmberského sekretáře Theobalda Hacka a Petra Voka o vydání 

protijezuitského spisu CommonŤforium v roce 1606 symbolizuje i výzdoba vazby na 

několika dochovaných exemplářích. Kniha, kterou k vydání připravil právě Hack, sice 

neobsahuje dedikaci Petru Vokovi, Rožmberk však její vydání zajistil po finanční stránce. 

Část nebo dokonce celý náklad byl uložen v rožmberských sklepeních v Třeboni. Celkem 

45 exemplářů bylo svázáno knihařem Janem Kempfem tak, že přední desky byly označeny 

Vokovým supralibros a zadní desky supralibros Theobalda lIacka. Kniha byla zřejmě 

distribuována jen vybraným důvěryhodným osobám, mezi něž patřil například Karel starší 

ze Žerotína nebo rožmberský lékař Heřman Bulderus. 175 

Posledním krokem k dotvoření vnější úpravy Vokovy knižní shírky hylo zhotovení a 

nalepení exlibris. Před rokem 1609 není používání exlibris v dřevořezové podobě 

v rožmberském prostředí doloženo, a to i pl"esto, že se v českých zemích objevuje již od 

17:1 Například Praha: Knihovna Národního muzea (63 A 12) - jedná se o komentúr- ke knize Jeremiáš od 
jezuity Christophora a Castro (Paris 16(9), 
171 CyrLlv tisk má na pf'ední desce vlastníkLlv monogram, rok vazby a v ovúlu berúnka s včtví a dole pod ním 
latinský nápis .,Pod ní trpělivě ovečka žije", viz Litka, Exlibris ... , s. 88, 
175 Wrodaw: Biblioteka Universytecka (4 n 248 - exemplúf" Karla st ze Žerotína): exemplúř ve švédském 
Vasteras: Stifts- och landsbiblioteket nebyl v době mého pobytu přístupný: tuto vazbu uvúdí i Nuska, 
Knihařské účty pana Petra Voka z Rožmberka ... , s. 62 63 pro exemplúl" v J\ugsburgu: Staats- und 
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druhé čtvrtiny 16. století. 176 Na přelomu 16. a 17. století bylo dřevořezové exlibris i 

v Čechách velmi dobře propracované a často používané. I 77 Petr Vok se s žádostí o 

vytvoření exlibris pro svou knižní sbírku obrátil na rudolfinského umělce Egidia Sadelera 

(1570 - 1629). Jeho strýc Raphael Sadeler vytvořil v roce 1604 knižní exlibris pro Arnolda 

von Reygera a později i tři typy exlibris pro knihovnu bavorských vévodů v Mnichově. 178 

Pro rožmberskou knihovnu vytvořil Egidius Sadeler v roce 1609 předlohy pro celkem čtyři 

exlibris, které se liší svou velikostí. 179 Největší a nejvíce reprezentativní bylo foliové 

exlibris o velikosti 25,2 x 16,6 cm představující architektonické theatrum, v němž 

ursinovští medvědi štítonoši podpírají ověnčený medailon s jezdeckým portrétem Petra 

Voka ve zbroji, provázené dívčími genii a u pat vyzdobené oběma rožmberskými znaky i 

filosofickou prúpovědí ,,ln silentio et spe". Některé detaily v podobě jezdecké figury 

(například chochol na hlavě koně) napovídají, že Sadeler se při tvorbě tohoto exlibris 

inspiroval spíše rožmberskými supralibros, případně Vilémovým jezdeckým dřevořezem 

z roku 1557, než rožmberskými jezdeckými pečeťmi. 

Při výrobě exlibris byl použit papír z rožmberských dílen, jak dokládá jeho filigrán. 180 

Výrobou i vlepováním exlibris do knih byl pověřen jakýsi Jindřich řezbář, který za své 

služby dostal zaplaceno v roce 1610. 181 Knihy, které se do rožmberské knihovny dostaly 

po tomto datu, již zřejmě exlibris označeny nebyly. 182 

Stadtbibliothek (4° Th. Sch. Hock)- podle sdělení ředitele knihovny Dr. Helmuta Giera však tento exemplář 
nemá žádné supralibros ani exlibris. 
I7b Autorem prvních exlibris pro českého majitele knih byl Albrecht DUrer, který kolem 1521 navrhl exlibris 
pro císařského stavebního mistra ve Vídni Jana Čerta, viz Litka, Exlibris ... , s. 63; K údajnému používání 
dřevořezového exlibris Viléma z Rožmberka srovnej pozn. 53 této kapitoly. 
177 Bohumír Litka, Z libráře Jana Žalkovského ze Žalkovic v letech 1590-1625, Slovanská knihověda 6, 
1947, s. 78 - 88. 
178 Kari Erich Leiningen-Westerburg, Deutsche und osterreichische Bibliothekzeichen Exlibris, Leipzig 
1980, s. 173 a 176. 
179 Nejmenší formát rožmberského exlibris je doložen pouze na dvou exemplářích. Jeden z nich se nachází na 
knize cIochované v českých zemích - nález publikoval a exlibris reprocIukoval Hejnic, Několik svazkLI 
z knihovny Petra Voka ... , s. 30. 
180 Uvolněné exlibris se dochovalo v exempláři ve Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (F 139); Aminson, 
Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis ... , s. 555; jeho přibližnou podobu reprodukuje C. M. Briquet, 
Les filigranes. Dictionnaire h istorique des marques du papier. I, New York 1966. s. 121, č. 1508. 
181 Salaba, Několik poznúmek ... , s. 12. 
182 Na jedné knize z rožmberské knihovny, vydané roku 1610. ViL Vasteras: Stifts- och landsbiblioteket (St 
2 :99-1(0) ex I ibris nen í a an i nejsou patrny stopy po jeho odstraněn í. 
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4. USPOŘÁDÁNÍ ROŽMBERSKÉ KNIHOVNY A JEJÍ KATALOG 

Hlavním dúvodem, proč ve druhé polovině 16. století začali majitelé dvorských knihoven 

věnovat správě svých sbírek zvýšenou pozornost, byl především jejich rychlý kvantitativní 

náľúst. Například Vilémúv bývalý švagr vévoda Jindřich z Brunšviku se v roce 1572 

rozhodl k vydání podrobné instľukce pľO ľodovou knihovnu poté, co se po konfiskaci 

několika klášterních knihoven jeho knižní fondy překotně zvětšily. Podrobně stanovil 

nejen Zpllsoby akvizice (osobně si vyhrazoval rozhodnutí, jaké knihy mají být pľO 

knihovnu získávány) a pravidla zacházení s knihami, ale určil i podobu budoucího 

katalogu. Nařízení vévody Jindřicha platila (alespoň v teoľetické ľovině) až do roku 1600, 

kdy jeho nástupce vévoda Jindřich Julius vydal pro rodovou knihovnu novou, byť jen 

minimálně pozměněnou instľukci. 

Přesné pokyny týkající se oľganizace knihovny a její katalogizace byly v roce 1607 

vydány i pro dvorskou knihovnu v Mnichově. Rovněž tomto případě bylo hlavním cílem 

uspořádat a reoľganizovat masivní přírústky z posledních let. Napľoti tomu Rudolf II. 

vydal na počátku 90. let 16. století pro císařskou knihovnu Habsburků ve Vídni pouze 

stručné nařízení, jehož cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby ji mohli navštěvovat 

vzdělaní zahľaniční hosté. Konkrétní podoba uspořádání knihovny i vlastní péče o knižní 

sbírku pak v tomto případě spočívala na bedrech císařova knihovníka Huga Blotia. 

Ale zpět do jihočeského prostředí - jak již bylo řečeno, až do vzniku katalogu 

ľožmberské knihovny na počátku 17. století nemáme o její organizaci a vnitřním 

uspořádání nejmenších zpráv. Ačkoli oba poslední Rožmberkové, Vilém i Petľ Vok, vtiskli 

rodové sbírce reprezentativní ľáz, ani jeden z nich se o vlastní organizaci knihovny osobně 

příliš nestaral. V případě Viléma z Rožmbeľka jistě mohla, jak se domnívá Jaroslav Pánek, 

sehrát roli vladařova zaneprázdněnost - zároveň však nelze přehlédnout jeho převládající 

prakticistní a užitkový přístup ke knižní kultuře. Ke změnám v organizaci a fungování 

rodové knihovny kupodivu nedošlo ani bezprostředně poté, co se v roce 1592 stal 

rožmberským vladařem bibliofilsky orientovaný Petr Vok. Přestože knihovna již tehdy 

patrně obsahovala několik tisíc svazkú, zvláštní osoba pro její správu byla výslovně určena 

až roku 1596. Není znám ani pokus vytvořit knižní katalog či alespoň lokační soupis. 

Y českém prostředí však nešlo o nic výjimečného. Například v roudnické lobkovické 

knihovnč nebyl ustanoven knihovník až do poloviny 17. století a její první (bohužel 

nedochovaný) soupis sestavil v roce 1619 knížeCÍ služebník bez přímého vztahu k této 



knižní sbírce.) Také knihovna Karla staršího ze Žerotína neměla ještě v roce 1628 svúj 

katalog, ačkoli její správou byli pověřováni knihovníci (polský šlechtic Julius Poniatowski 

a později český bratr Pavel Hronovský). V tomto případě oddalovalo vytvoření katalogu 

především Žerotínovo přání osobně dohlížet na jeho zpracování.:2 

Bezprostředním impulsem k reorganizaci a katalogizaci rychle se rozrlistající rodové 

knihovny Rožmberkli se stal až nucený transport knih z Českého Krumlova do Třeboně 

v roce 1602. Přesun byl také spjatý s již zmíněnou výstavbou nové samostatné budovy 

určené knihovně a se začleněním konfiskovaných klášterních knihoven do rodového fondu. 

Celá akce však mohla být úspěšná především díky faktu, že mezi služebníky rožmberského 

dvora "vyrostl" na konci 16. století Václav Březan, archivář a historik ochotný a schopný 

pustit se do náročného a dlouhodobého projektu, jaký katalogizace rožmberské knihovny 

bezesporu představovala. 

Je totiž překvapivé, s jakými obtížemi získávali v 16. století evropští šlechtici do svých 

služeb kvalifikované knihovníky. Vysoké odborné a jazykové požadavky (předpokládala 

se nejen znalost latiny a řečtiny, ale i hebrejštiny) a zároveil. nízká prestiž knihovnického 

stavu, nepřijatelná pro řadu vzdělaných učencú, byly příčinou, že šlechta měla jen malé 

šance získat skutečně schopného správce svých knižních sbírek. O skutečném štěstí se pak 

dalo mluvit tehdy, zanechal-li knihovník po svém púsobení v knihovně i hmatatelné 

výsledky své práce v podobě katalogu. Například augšpurští Fuggerové naprosto 

ztroskotali při pokusech zlákat do svých služeb basilejského učence a bibliograf~l Konrúda 

Gesnera . .Jejich nabídku akceptoval až grecista Hieronym Wolt: který si ovšem nepřestával 

naříkat na časovou náročnost knihovnických povinností:' Vévodové z Brunšviku podnikli 

od roku 1572 celou řadu neúspěšných pokusů zajistit kvalifikovaného knihovníka pro své 

knižní sbírky umístěné ve WolfenbUttelu. Bezútěšný stav jejich knihovny se zmčnil až 

v roce 1612 nástupem lingvisticky vzdělaného Liboria Otha, jenž na rozdíl od svých 

předchúdcú vyhotovil stručný lokální katalog vévodské knihovny během jediného roku . .! 

Rožmberský historik a archivář Václav B1"ezan se nemohl pochlubit hlubším 

univerzitním vzdčláním. Absolvoval bratrskou partikulární školu v Mladé Boleslavi a na 

reformovaných univerzitách v Heidelberku a ve Štrasburku strávil pod vedcním 

Bartoloměje Němčanského v 80. letech 16. stolctí pouhé dva roky. Správou rožmberského 

archivu a knihovny byl pověřen v roce 1596, kdy mu ncby 10 ani třicct let. Knihovně se 

I Richterová. vývoj roudnické lobkovické knihovny .... s. 56. 
2 Tobolka. Žerotínská knihovna ... , s. 18. 
~ Paul Lehmann, Eine Gcschichte der altcn Fuggerbibliothekcn, I-II. Tiibingcn 1956. 
I von Katte. Die "Bibliotheca Sclcnica" ... , s. 135 - 153. 
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ovšem naplno věnoval až po přestěhování sbírek do Třeboně v roce 1602, poté, co ukončil 

po)'ádací práce v rodovém archivu. 

O prúběhu a pozadí prací na katalogu rožmberské knihovny dobové prameny bohužel 

mlčí. Příliš "sdělný"' není v tomto ohledu ani vlastní originál katalogu - vzhledem k tomu, 

že se jedná o jednorázově provedený čistopis, byly vývojové fáze katalogizačních prací 

z větší části setřeny. Katalogizace, jejíž počátky spadají již do roku 1602, probíhala 

přinejmenším v prvních letech ve značně provizorních podmínkách. Po převozu z Českého 

Krumlova zústala část knih z prostorových dúvodú uložena ještě celé dva roky v sudech. 

Na hřbety knih byly - s největší pravděpodobností během katalogizace - zapisovány 

stručné záznamy se jménem autora a titulu. 

Jisté je, že Březan využíval několika pomocníkú. V roce 1609 pracovalo v knihovně již 

pět osob, jejich kompetence a úkoly však ani v nejmenším neznáme. Podle K. Dudáčka 

pomáhali Březanovi při uspořádání knihovny zejména Pavel Lhenický a Jan Prutenberger.5 

Víme, že v roce 1607 dostal zaplaceno 41 míšeňských kop za práci označenou jako "psaní 

katalogu" Matyáš Singer. Mohlo sice jít o odměnu za prúběžnou katalogizaci, stejně tak se 

mohlo jednat o opisování katalogizačních Hstkú do svazkového katalogu - Singer totiž 

zhotovil opisy pro rožmberskou knihovnu i v jiných případech. Na pomoc dalších osob byl 

při katalogizaci Václav Březan také odkázán v případě knih psaných v hebrejštině a ve 

většině románských jazykú. Ty totiž neovládal. 

Přestože tedy nelze vyloučit podíl a vliv dalších osob na výslednou podobu 

rožmberského katalogu, zásadní úlohu při katalogizaci měl bezesporu Václav Březan, Byl 

ústřední a koordinující osobou této několikaleté akce a hlavním článkem celého 

organizačního systému. S největší pravděpodobností pak velkou část knih také osobně 

zkatalogizoval. Pravděpodobně zhotovil i závěrečný čistopis. 6 Vzhledem k tomu, že se pod 

závěrečné dílo podepsal jako autor, budu o něm dále hovořit jako o tvúrci celého 

rožmberského katalogu, Přestože sám Březan nebyl klasickým vzdělancem, ale ve všech 

směrech spíše tvořivým praktikem, což se projevilo i na podobě výsledného díla, 

čtyřsvazkový katalog rožmberské knihovny dodnes překvapuje vysokou katalogizační 

úrovní a především originálním )'cšením některých palčivých knihovnických problémú 

tehdejší doby. 

Tvorba katalogu se protáhla až do roku 1608. V letech 1602 - 1608, kdy probíhala 

hlavní část katalogizačních prací. ovšem Václav Březan pracoval také na prvních třech 

5 Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 42. 
6 Tamtéž. s. 42. 
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dílech Historie rožmberské. Protože však rozsáhlé dílo nespělo ke konci. byl na přání Petra 

Voka v roce 1609 urychleně sepsán stručný Výtah. Zda přitom Březana neúměrně 

zaměstnávala katalogizační práce - prúměrný počet zpracovaných knih na den vychází 

mezi třemi až čtyřmi tituly - či naopak práce na Historii rožmberské oddalovala dokončení 

katalogu knihovny, se dnes již nedozvíme. 

4.1. Soudobé katalogy a katalogizační praxe 

Jak již bylo řečeno, vytvoření funkčního a spolehlivého katalogu knižních sbírek zústávalo 

po celé 16. století nedostižným snem knihovníkú i majitelú rozsáhlých knihoven. Při 

tvorbě katalogú knihovníci vycházeli více či méně z pokynú, instrukcí a přání urozených 

vlastníkú. Do vlastní katalogizace zasahovali šlechtici ale jen výjimečně, i když se našly 

osobnosti, které dokonce katalogizační práci přímo řídily (Karel starší ze Žerotína, sir 

Bodley v Oxfordu, rakouský šlechtic Vilém ze Starhemberku). Častěji se však výsledná 

podoba katalogu odvíjela od představ, schopností a iniciativy samotného knihovníka. A tak 

tomu bylo i v rožmberském případě. 

Dobové teoretické spisy se věnovaly především otázce instalace a orgal1lzace 

knihoven, pro vlastní katalogizaci nabízely jen minimum námětů. S vysokou mírou 

variability zpracování katalogú i jejich odlišnou úrovní se při jejich studiu setkáváme právě 

proto, že pro jejich vytváření neexistovaly v 16. století jednotné postupy. Teoretické 

příručky s katalogizačními instrukcemi vznikaly v podstatě až na počátku 18. století.7 

Pokud jde o vnější podobu, až do 18. století jednoznačně převažovala tradiční forma 

svazkových knižních katalogú, přestože katalogizační lístky byly známy již od pozdního 

středověku. Obliba svazkových katalogú přetrvávala zejména pro jejich lepší grafickou 

přehlednost, nehledě na to, že se knihovníci tradičně obávali ztrát jednotlivých karet z 

lístkového katalogu. Při použití svazkového katalogu se však knihovník pokaždé 

vystavoval nepříjemnému problému, který spočíval v nedostatku prostoru pro zápisy 

nových přírústkú, a s tím související teoretickou nutností celý katalog někdy v budoucnu 

přepsat. Ačkoli se knihovníci snažili této nepříjemnosti předcházet vynecháváním volného 

místa mezi jednotlivými zápisy, psaním pouze po jedné straně listl! či jen na polovině 

7 Za první je považován spis Eusebia Amorta z roku 1726 "Von Ordnung und Einrichtung der Bibliotheken", 
Více Buzas, Deutsche Bibliotheksgeschichte ."., s, 143 - 144 a Anna Zbikowska-MigolÍ, Ant11nge 
buchwissenschattlicher Forschung in Europa: dargestellt am Beispid der Buchgcschichtsschrcibung des 18, 
.lahrhunderts, Wiesbaden 1994, 
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přeložené stránky nebo prázdnými listy na konci oddělení (někdy nechávali volný každý 

druhý list), životnost svazkových katalogl't zl'tstávala vždy pouze omezená. II 

Vedle praktických hledisek ovlivňovaly uspořádání knihoven také nároky estetické. 

Sběratelská a třídící činnost, odehrávající se ve všech kulturních a uměnovědných 

oblastech tehdejší lidské činnosti, spolu s rozvoJem systematizace věd vyústily 

v knihovnické praxi v uspořádání knižních celkl't do několika tématických oborů. Pouze 

knihy roztříděné a uložené v rámci oborových skupin a podle formátú do skříní nebo polic 

mohly splňovat heslo "elegantia et aspectus" platné ještě na sklonku 18. století.9 

Jak jsem se již zmínila, hlavní knihovnický problém v raném novověku představovalo 

zvládnutí obrovské masy knih a zajištění orientace v knihovně. Především proto byly 

v naprosté většině případú vytvářeny lokační katalogy, jež zachycovaly reálné uspořádání 

knihovny. Riziko, že nebude potřebná kniha nalezena, snižovalo zavedení praktických 

signatur pro jednotlivé knihy. Ale i lokačně-oborový katalog měl hned několik nevýhod: 

především neumožňoval zjistit knihy jednoho autora, jestliže byly rozptýleny v několika 

oborech či formátech, ale ani duplicitní exempláře, pokud byly uloženy na rl'tzných místech 

oboru. Tuto nedokonalost měly odstranit, či alespoň zmírnit souběžně zpracovávané 

rejstříky a katalogy autorú. Existence několika paralelních a vzájemně se doplňujících 

katalogLI a rejstříkú ovšem samozřejmě ve většině knihoven zústávala nenaplněným 

ideálem. V praxi byl většinou preferován pouze jeden z těchto katalogů a druhý zůstal 

fragmentární, nebo dokonce vúbec nevznikl. Vzhledem k systematickému třídění 

knihoven, polyhistorickým knižním znalostem a dobré paměti knihovníků však byly 

použitelné (a používané) i velmi špatnč zpracované katalogy. 

Při zpracování katalogú převládlo v 16. století několik hlavních systémů, jež byly 

přizpúsobovány potřebám konkrétních knihoven. Následuje jejich přehled. 

1. Jazyk - obor - formát. Knihy byly nejdříve roztříděny podle jazykú, teprve v rámci 

určitého jazyka přicházelo na řadu rozdělení podle oború a v oboru pak podle formátú. 

Tento systém byl používán například již na sklonku 15. století v Itálii, kde jsou v katalogu 

knihovny Urbino z roku 1482 systematicky rozlišovány spisy latinské, řecké a hebrejské. 10 

Uplatnilo se například také v rozsáhlé dvorské knihovně v Mnichově, kde byly knihy 

dúsledně děleny na latinské, nčmecké, francouzské, španělské, řecké, hebrejské, arabské a 

g Buzas, Deutsehe Bibliotheksgeschichtc .... , s. 148 - 149. 
9 Buzas, Deutschc Bibliotheksgeschiehtc .... , s. 139. 
II) Dorothy May Robathan, The eatalogues oť thc prineely and papal libraries oť thc Italian Renaissance, 
Transactions and procecdings oť the I\mcrican phi lological association 64, 1933, s. 138 - 149. 
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ostatní tzv. "mixti'" ale setkáváme se s ním i v katalogu knihovny rakouského šlechtice 

Wolfa von Oedt zu Helfenburg z roku 1640. 11 Hledisko upřednostňující rozlišení jazykú 

proniklo rovněž do knihovnické praxe v Anglii. 

2. Obor - formát - abecední pořadí spisů. Systém, který v rámci oború a formátú 

zohledňoval abecední pořadí spisú, byl využíván především vanglickém prostředí. 

K abecednímu řazení spisú přihlížel například katalog knihovny sira Bodleyho, vydaný 

tiskem v roce 1605. Podobným způsobem byl uspořádán i katalog největší soukromé 

knižní sbírky v Anglii - knihovny lorda Lumleyho. 12 Zvláštní modifikaci tohoto systému 

poplatnou intelektuálnímu přístupu zvolil při organizaci své knihovny Karel starší ze 

Žerotína. V rámci oboru a formátu byly knihy řazeny podle doby svého vzniku. Zcela 

samostatnou skupinu tvořily v žerotínské knihovně spisy jazykově české. Ll 

3. Obor - formát - pročíslování spisů. Modifikací předchozího systému vzniklo modernější 

a praktičtější třídění, jež odbourávalo komplikované a ne vždy důsledně dodržované 

abecední řazení uvnitř formátu. Tento oblíbený a rozšířený systém spočívající 

v jednoduchém pročíslování spisů v rámci každého formátu byl rozšířen kromč Anglie 

především v německých a rakouských zemích. Na tomto principu byl založen například 

katalog knihovny vévody Jindřicha Julia ve Wolfenbi.ittelu z roku 1613. Také v Mnichově 

upustili za Viléma V. od púvodního členění na regály a přistoupili k pročíslování knih 

v rámci formátu, což výrazně usnadnilo orientaci v této rozsáhlé knihovně.l~ 

4. Autorský katalog. Užití této formy jako hlavního samostatného katalogu je v 16. století 

spíše výjimečnou záležitostí. Alfabetické řazení kombinující autorské a názvové hledisko 

bylo například použito již v roce 1495 v katalogu knihovny z Ferrary.15 Abecední katalog 

je dochován například i pro ranou knihovnu brunšvického vévody Augusta ve 

Wolfenbllttelu z let 1611/1612 - 1625, který byl dokonce zpracován bez použití signatur. 

Měl však zřejmě pouze pomocnou funkci, což naznačují odkazy na (nedochovaný) katalog 

řazený věcně. 16 Daleko častěji se totiž s tímto typem katalogll (či spíše podrobných 

rejstříků) setkáváme v úloze pomocného a doph'í.kového rejstříku ke zmíněným lokačně

oborovým katalogům. Dvojí katalog zavedl Albrecht Pruský v Královci, autorské rejstříky 

II Kohler, Um t~lI1g unci Becleutung historisch-geographischcr Werke .. ., s. 232 - 233. 
12 Jean Sears, Library catalogues oťthe English Renaissance, Suťťolk 1983. 
13 Tobolka. Žerotínská knihovna ... , s. 17. 
14 Hacker. Die MLinchner Hotbibliothek ... , s. 59 - 60. 
15 Robathan, The catalogues oťthe princely and papal I ibraries .... s. 141. 
16 WolfenbLittel: Herzog August Bibliothek (Cod. Guelf. BA 1.320); von Kalte, Die "Bibliotheca Selenica" 
... , s. 135 - 153. 



byly součástí i katalogú knihoven lorda Lumleyho, sira Bodleyho a rakouského šlechtice 

Gundakera ze Starhemberga. 17 

Knihovnická praxe 16. století také výrazně narušila dosud jednotný přístup k oborovému 

členění knihoven. Středověký knihovnický systém, který rozděloval lidské vědění po vzoru 

univerzitních fakult na čtyři základní obory (teologii, právo, medicínu a filosofii) sice 

nacházel uplatnění až do pozdního 18. století, zároveň však bouřlivý rozvoj lidského 

poznání, doprovázený masovým nárústem tiskařské produkce a tendencí k systematizaci 

znalostí, postupně vyvolávaly potřebu zavést v knihovnách vyšší počet oborů. Na 

tradičním dělení knihoven do 4 věcných skupin trval při katalogizaci své knihovny sir 

Bodley a po vzoru oxfordské knihovny byl vypracován i katalog dalších universitních 

knihoven v Utrechtu (rok vydání 1608) a v Leidenu (rok vydání 1624). Obliba systému Q. 

věcných skupin, představujících teologii, právo, medicínu, historii, filosofii (ta je někdy 

dále rozdělena do podoborů) a filologii, vzrostla především až v barokní době. Ale již v 16. 

století se organizace některých knihoven tomuto systému blížila. Podobným způsobem 

uspořádal již před rokem 1558 fuggerovskou knihovnu Samuel Quicchelberg a jeho 

oborové třídění převzala s určitými změnami i dvorská knihovna v Mnichově poté, co do 

jejích fondů přešla značná část fuggerovských knižních sbírek. Pro nejpočetnější oddíl 

latinských spisů však v Mnichově vytvořili skupin devět: navíc přibyla poetika, 

matematika a hudební oddělení. 

V německých protestantských knihovnách se poměrně rychle rozšířilo oborové třídění, 

které napodobovalo (a případně modifikovalo) systém vytvořený švýcarským bibliografem 

Konradem Gesnerem. IX Tento systém uplatnil v druhém dílu své tištěné bibliografie 

latinských, řeckých a hebrejských děl, jenž pod názvem Pandectarum publikoval v roce 

1545. 19 Rozšířením trivia a quadrivia o dějiny, geografii a dalŠÍ humanitní obory Gesner 

vytvořil systém 21 věcných skupin. Toto členění nejenže ovlivnilo organizaci řady 

17 Tondel, Biblioteka zamkowa ... , s. 95 - 102; Kohler, Umfang und Bedeutung historisch-geographischer 
Werke ... , s. 231 - 232. 
IR Je však třeba připomenou Gesnerova opomíjeného předchúdce, švýcarského reformátora Konráda 
Pellikana, který oborově uspořádal ženevskou knihovnu a vytvořil k ní systematický katalog o deset let dříve, 
než své dílo publikoval Gesner, viz Martin Gennann, Bibliotheken im reforrnierten ZUrich: VOIll 
BUchersturm (1525) zur GrUndung der Stadtbibliothek (1629), in: Beitrage zur Geschichte des Buchwesens 
im konťessionellen Zeitalter, hrsg. von H. G. Gopfert - P. Vodosek - E. Weyraueh - R. Wittmann, 
(WolfenbUtteler Schritlen zur Geschichte des Buchwesens I I), s. 189 - 212. 
I') Konrad Gesner, Bibliotheca universalis und Appendix, (Faks.-Drucke der Ausg. Froschauer 1545). Mit 
Nachwort von Hans Widmann, I-II, Osnabrlick 1966; Rudolf Blum, Vor- und FrUhgeschichte der nationalen 
AlIgemeinbibliographie. Sonderdruck aus Archiv tur Gesehichte des Buchwesens 2, Frankfurt am Main 
1959. 

79 



německých knihoven, ale stalo se i východiskem pro pozdější teoreticky orientované práce 

o správě rozsáhlých knihoven (autorů jako byl Johann Jakob Fries, Christophe de Savigny 

a další). 

Gesnerovými myšlenkami byl částečně inspirován i benediktinský knihovník Florian 

Tret1er, který v roce 1560 publikoval práci představují poměrně složitý systém 24 věcných 

skupin. Treí1erův systém, který ovšem vznikal na základě odlišných výchozích principů při 

vnitřním dělení oborů, byl přijímán a používán především v katolických oblastech 

Německa a ve Francii, a proto je někdy nazýván francouzským systémem. 

Oborový systém katalogú knihoven intelektuálního zaměření a aktivně využívaných 

knižních sbírek navíc poměrně často odrážel profesní zájmy či specifické záliby svých 

majitelú. Katalog knihovny velkého příznivce alchymie Wolfganga II. von Hohenlohe 

z roku 1568 měl i přes malý počet spisú (asi 600) vyčleněno samostatné oddělení pro 

alchymistické spisy, knihy Leonarda Thurneyssera a Paracelsovy pokračovatele.2o 

Podobnou strukturu se samostatným oddílem alchymistické literatury má i katalog 

knihovny Johna Dee z roku 1583.21 V knihovně anglického bibliofila lorda Lumleyho, 

čítající 400 rukopisú a 2600 tiskú, tvořilo samostatný oddíl kanonické právo oddělené od 

práva civilního, vyčleněna byla i kosmografie a také geografie.22 Lze uvést i příklad z 

rožmberského prostředí: SOUpiS knihovny Heřmana Buldera, matematika a lékaře 

v rožmberských službách, pocházející z roku 1612 obsahoval rozsáhlý samostatný oddíl 

výhradně matematických děl. 23 

Variace oborů v novověkých knižních sbírkách a jejich katalozích se ovšem netýkala 

jen jejich počtu, ale i jejich pořadí, které většinou mělo poměrně významnou symbolickou 

funkci. Bouřlivá diskuse sira Bodleyho s jeho knihovníkem Thomasem Jamesem, kterou 

múžeme sledovat na stránkách jejich korespondence, se týkala nejen podrobných otázek 

zpúsobu katalogizace, ale i volby pořadí jednotlivých oború. Tradiční názor o přednostním 

postavení teologie zvítězil nejen v Oxfordu, ale převažoval i v katalozích z katolického 

prostředí, zejména italské provenience. Výsadní postavení teologie však v řadě katalogú 

stále častěji ustupovalo do pozadí ve prospěch jiných oborll, například gramatiky. 

V knihovně Francesca Petrarcy stála na prvním místě morálně lilosofická a rétorická díla 

Cicerona a Seneky, pak následovala díla historická a až na konci se nacházely spisy 

20 Wolťgang Adam. Kataloge und BUchervcrzeiclmisse in der Schlossbibliothek Langenburg. in: 
BUchcrkataloge als buchgeschichtliche Quellcn in der lhihcn Neuzcit. hrsg. von Rcinhard Wittmann. 
Wiesbaden 1985, s. 259 - 274. 
21 John Dee's library catalogue, ed. by .JLllian Roberts - Andrew G. Watson, London 1990. 
22 Jayne Sears - F. R. Johnson, The library oť John, lord Lumley. London 1956. 
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teologické povahy.24 Zájmy vlastníka knihovny zřetelně odrážel i již zmíněný SOUpIS 

Bulderovy knihovny, který má na prvním a přednostním místě zapsán oddíl matematických 

spisli. 

Vzhledem k vysoké variabilitě soudobé katalogizační praxe měl Václav Březan při 

svém rozhodování k dispozici řadu koncepcí, jak rožmberské knižní sbírky uspořádat. 

Nabízela se sice možnost využít jako již částečně hotový katalog bibliografii Konráda 

Gesnera, jejíž třetí rozšířené vydání z roku 1583 se v rožmberské knihovně nacházelo a ke 

které stačilo připojit signatury či lokační značky jednotlivých exemplářů. 25 Na tuto možnou 

funkci své bibliografie upozorňoval v předmluvě sám její autor. Majitel knihovny tak prý 

může bez větší námahy získat vlastní katalog, přičemž názvy nových přírůstkli a knih v 

bibliografii nezaznamenaných doporučoval připsat na okraje a jiná nepotištěná místa. 

Nakolik byla tato funkce Gesnerovy bibliografie skutečně v praxi využívána, není zatím 

dostatečně jasné. Případ Filipa Eduarda Fuggera (1546 - 1618), který přesně podle 

Gesnerova návodu použil pro zpracování své knihovny jeden exemplář druhého vydání 

Bibliothecy z roku 1574, však patrně nebude výjimkou?6 Gesnerova bibliografie ovšem 

nebyla pro rožmberskou knihovnu použitelná především ze dvou důvodů. Zcela totiž 

opomíjela spIsy v národních jazycích, které v rožmberské knihovně tvořily 

nezanedbatelných 30 % celého fondu. Dalším zásadním důvodem, kvůli němuž bylo nutné 

přistoupit k namáhavému a zdlouhavému procesu tvorby vlastního katalogu, byla absence 

signatur u rožmberských knih. Vliv také patrně měla již od začátku plánovaná 

reprezentační role rožmberského katalogu. Tu by Gesnerova tištěná bibliografie 

s rukopisnými dodatky nikdy plnit nemohla. 

Březan, jenž měl při vytváření katalogu zřejmě zcela "volnou" ruku, vytvořil poměrně 

svébytný, i když ne vždy jednotný systém. Za studií poznal klasickou systematizaci věd a 

na svých cestách se mohl seznámit i s upořádáním některých zahraničních knihoven. 

Bohužel však nemáme nejmenších zpráv o tom, jaké konkrétní knihovny rožmberský 

23 Více v kapitole věnované oSlIdúm rožmberské knihovny po roce 1612 (kap. 7). 
24 Wolfgang Milde, Ober Blicherverzeichnisse der Humanistenzeit (Petrarca, Tommaso Parentucelli. 
Hartmann Schedel), in: Blicherkataloge als bllchgeschichtliche Quellen in der frlihen Neuzeit. hrsg. von 
Reinhard Wittmann. Wiesbaden 1985. s. 19 - 32. 
25 K recepci Gesnerových děl v českých zemích včetnč rožmberské knihovny více Josef Hejnic - Václav 
Bok. Gesners europaische Bibliographie uml ihre Beziehung ZLlm Spathumanismus in Béihmen und Mahren. 
Rozpravy československé akademie věd. řada společenských věd 98/3. 1988, Praha 1988. 
26 Gesner, Bibliotheca universalis uml Appendix .... s. V. 
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archivář navštívil a s katalogy kterých knihoven se setkal. Není ani jasné, jaký vliv mohly 

mít na Březana a na podobu rožmberského katalogu případné jiné osoby.:~7 

Rožmberský katalog se svým oborovým členěním částečně podobal systému oxfordské 

universitní knihovny, ovšem s tím podstatným rozdílem, že rožmberská knihovna neměla 

signatury ani doprovodný rejstřík autorú. Katalog Bodleiany navíc vyšel tiskem až v roce 

1605 a nebyl ani součástí rožmberských sbírek. Rovněž vídeňská císařská knihovna, 

spravovaná Hugo Blotiem, zústávala věrná rozdělení do čtyř tradičních oború, byť byla od 

roku 1575 zavedena prúběžná numerizovaná řada uvnitř oború a formátú. Zcela jinak, jak 

již bylo řečeno, byla uspořádána vévodská knihovna v Mnichově.2x Ani bibliografické 

příručky nacházející se ve fondech rožmberské knihovny nenabízely Březanovi zásadnější 

inspiraci. Kromě Gesnerovy bibliografie a několika nakladatelských seznamú v ní sice 

bylo několik katalogú knihoven, o jejich bezprostředním vlivu - jak ještě uvidíme - tu 

však hovořit nelze. 

Součástí rožmberské knihovny byly například dva první speciální katalogy řeckých 

rukopisú, ty ale nemohly Březanovi jako zdroj inspirace sloužit už pro svúj charakter. 29 

V rožmberských sbírkách se také nacházel soupis knih ./ohna 8aleho, publikovaný jako 

dodatek k jeho katalogu britských spisovatelú vydanému v Basileji roku 1557.30 8aleho 

soupis ovšem spisy dělí netradičním zpúsobem na díla o anglické historii, dějiny ostatních 

zemí a na miscellanea. Na přelomu 16. a 17. století nabízely určitý vzor také tištěné 

katalogy universitních knihoven, neboť samostatné vydávání katalogú soukromých a 

šlechtických knihoven tiskem je záležitostí až 17. a především 18. století. Ale i nejstarší 

tiskem vydané katalogy universitních knihoven v Leidenu (1592) a Oxfordu (1605) 

bychom v rožmberské knihovně hledali marně. V rodových sbírkách se nacházel pouze 

katalog knihovny v Utrechtu, vydaný tamtéž v roce 1608, který - už vzhledem k datu 

vydání - nemohl Březana při katalogizaci ovlivnit.31 Zatím neobjasněný zústává charakter 

třísvazkového rukopisného díla, který byl do rožmberského katalogu zapsán pod jménem 

'27 Z rožmberského prostředí nemám žádné zprávy o vzájemné výměně katalogi'l obvyklé v německém 
prostředí Uondel, Biblioteka zamkowa .. " s. 10). Profesní kontakty V. Březana jsou dosvědčeny pouze 
s vídeI'íským knihovníkem Hugo Blotiem, lIspořádúní víddiské císaf-ské knihovny však bylo odlišné. 
2X K uspořádání německých kn ihoven Buzas, Dcutsche Bibliothcksgcschichtc "., s. 140 - 141. 
29 Jako první vydala v roce 1575 soupis svých graccik mčstskú knihovna v AlIgšpurku Cl v roce 1602 ji 
následovala vévoclská knihovna v Mnichově: Cataloglls GraeCOrllll1 codiclIll1 in Bibliothcca AlIgllstana. 
Augsburg 1595; Cataloglls Graecorull1 ll1anuscriptorull1 coclicllll1 Bibliothccae !3avaricae. Ingolstaclt I (j02: 
Březan, Historie: fal. 674. 
30 Březan, Historie: tol. 618. 
11 Březan, II istorie: 1'01. 961: Cataloglls Bibliothccae Trajectinae. Utrecht 160S. 
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Joannese Keslera jednoduše jako Bibliotheca.32 Tento text bohužel nepatří mezi dochované 

rožmberské rukopisy, a tak nelze o jeho charakteru říci nic bližšího. 

Václav Březan sám v úvodu své práce termín "katalog" nepoužil (příloha IV/obr. 10). 

Dílo - snad po vzoru Gesnerovy bibliografie - jednoduše nazval BIBLIOTHECA 

ROSENBERG/CA.33 Podobně popisným zpúsobem ("libri theologici" apod.) pojmenovává 

i jednotlivé oddíly katalogu. Výjimku tvoří oddíly Historie, Medicíny a jeden menší 

pododí! Teologie. V případě podrobně zpracovaného oddílu Historie použil název 

"Elenchus'" který se od počátku 17. století používal pro biografické a bibliografické 

soupisy:,4 Termín "Catalogus" se ovšem objevuje v záhlaví oddílu Medicíny. Obsahovou 

nevyhraněnost obou termínú dosvědčl~jí i jiné archivní prameny rožmberské provenience. 

Jako "Elenchus" byl označen lokální inventář púvodní Vokovy knižní sbírky z 

Bechyně roku 1573, titulem "Catalog" se naopak honosil soupis knih, které daroval Vilém 

z Rožmberka českokrumlovskýmjezuitům v roce 1592.35 

4.2. Struktura rožmberského katalogu 

Jak již bylo naznačeno a jak ještě uvidíme, v případě rožmberského katalogu nelze hovořit 

o bezprostředním napodobení některého zahraničního, ať už publikovaného nebo 

rukopisného katalogu, ačkoli se samozřejmě řada jeho principú shodovala s tehdy běžnými 

katalogizačními postupy. 

Katalog rožmberské knihovny byl podle mého názoru jednoznačně dílem oborově

lokačním. Odpovědi na otázku, zda rožmberský katalog plnil funkci lokačního katalogu, se 

vodborné literatuře značně liší. 3ó Václav Březan se pokusil, jak postupně uvidíme, 

originálním zpúsobem současně splnit požadavky kladené na autorský i lokační katalog. 

32 Březan. II istorie: fol. 805. Není však jisté, zda rukopis skutečně obsahoval katalog nějaké knihovny, slovo 
"bibliotheca" mělo v této době mnohem širší význam. 
" .. Bihliotheca Rosel1bergica. ié! est: ('onsigna/io uccurata ofllniufIl Iibrorllf77. & allctorl/m, ordine 
a/phabetico digestor/lln Il/us/rissimi Principis. oe Domini Domini Petr i Rosenhergicae ..... [Knihovna 
rožmberská, tj.: zevrubné poznamenání všech knih a autorů, alfabeticky řazených výtahů vznešeného Pána 
Petra Voka ... ] 
34 Lexikon des gesamten I3uchwesens, II, Stuttgart 1989. s. 453 uvádí jako nejstarší doklad knihovnického 
užití tohoto pojmu bibliografický spis Johanna Clesse vydaného ve Frankfurtu v roce 1602 "Unius seculi 
ejusque virorum literatorum monumentis ... elenchus consummatissimus librorumque hebraei, graeci, latini 
... ". Jeho část s německými spisy nesoucí ovšem titul "Katalogus" se nacházela i v rožmberské knihovně 
(Březan. Historie: fol. 678). 
3' Soupis jezuitského knižního daru se nezachoval, zmínka o něm Třebolí: Státní oblastní archiv (CR -
z Rožmberka. 9c, ť. 50. Č. 4040 - dle sdělení Dr. Steiskala). 
,6 O lokační povaze rožmberského katalogu je př~svědčena Jedličková, Rožmberská knihovna ... , s. 190; 
Záporné stanovisko zaujal Hlaváček, Z českých knihoven na počátku 17. století .... s. 93; Dudáček, Vznik a 
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ledním z dúvodú, proč rožmberský katalog obvykle nebývá považován za katalog 

lokační, je absence signatur. Běžné lokačně-oborové katalogy totiž nedávaly zcela jasnou 

představu o přesném prostorovém umístění určité knihy, proto se nezbytnou součástí 

katalogizace ve všech větších knihovnách stalo používání signatur.37 Ty byly nejčastěji 

vytvářeny tak, že knihy byly označeny prúběžnými čísly v rámci formátu a podle čísel také 

byly postaveny na regálu: signatura se tedy nejčastěj i skládala ze zkráceného názvu oboru, 

velikosti formátu a pořadového čísla (např. Teol. Fol. 565 nebo Hist. Okt. 193). Takovéto 

signatury, zapisované do katalogu a na předsádku knih, byly kupříkladu používány ve 

dvorské knihovně v Mnichově. V knihovnách, kde se toto prúběžné pročíslování neujalo, 

se signatury většinou skládaly z označení skříně, police a pořadí knihy na polici (např. 

S.a.4). K dokonalosti byl tento systém doveden v tištěném katalogu oxfordské univerzitní 

knihovny: jedna strana katalogu, označená v záhlaví písmenem a číslicÍ, představovala 

jednu reálnou polici v knihovně. 

V rožmberském katalogu se signatury skutečně nenacházejí. jen málokdo se však 

pozastavil nad tím, že signatury nemají ani dochované a nalezené rožmberské exempláře, z 

čehož vyplývá, že tento systém nebyl v rožmberském prostředí vúbec používán. Absence 

signatur v lokačním katalogu je sice poněkud výjimečná, do roku 1625 ovšem signatury 

neužíval pro svou knihovnu ani známý bibliofil brunšvický vévoda August, ačkoli již 

tehdy dosahovala velikosti kolem 4000 SVaZkll.3X Funkci signatur nahrazovaly 

v rožmberské knihovně podle všeho zkrácené záznamy titulú na hřbetech knih, a to včetně 

rozpisú konvolutú, jimiž byly knihy opatřovány v prllběhu vlastní katalogizace. Tento 

provizorní systém, kdy i samotná orientace v katalogu - pí'edevším v oddílu Teologie -

byla obtížná, však mohl správně fungovat jen při dobré znalosti knižního fondu a tedy 

pouze za Březanova púsobení jako správce rožmberské knižní sbírky. Poté, co knihovna 

změnila vlastníky i osobu správce, a navíc bylo nčkolik stovek knih vráceno obnoveným 

klášterúm v Třeboni a Borovanech, se orientace v knižním souboru nutně musela stút 

poněkud nepřehlednou. I to byl zřejmě jeden z dúvodlt proč pí'istoupili tehdejší správci 

knihovny k vytváření provizorních \okačních seznamú. Tyto nikdy nedokončené seznamy, 

jejichž torza z 30. let 17. století se dochovala, již se zavedením signatur počítaly. Jl) 

vývoj rožmberské knihovny ... , s. 16 předpokládá existenci jiného lokačního katalogu. vychúzí však jen 
z domněnky. že dochovaný katalog není lokační a bez této pomikky by bylo . .těžké jinak knihy vyh kdávat ... 
37 Buzas, Deutsche Bibliotheksgeschichte .... s. 140. 
38 Maria von Katte, Herzog August und die Kataloge seiner Bibliothek. in: Wolfenbiitteler Beitr~ige I. 
Frankfurt am Main 1972, s. 175. 
,') Hlaváček. Z českých knihoven .... passim: Dudáček. Vznik a vývoj ro/.lllberské knihovny .... s. 50 posunul 
dataci těchto seznaml! do let 1635 a 1637 a nově stanovuje pOlwlí jej ich vzn iku. 



Palčivým problémem knihoven po celé období raného novověku zůstávalo začlenění 

přírůstků a způsob katalogizace spisú svázaných v konvolutu. Nově získané knihy byly 

zpravidla v katalogu zapisovány na konec příslušné formátové řady nebo - pokud to 

dovolovaly prostorové možnosti - na místo, kam podle formátu a abecedy patřily. 

Podobným způsobem postupoval i Václav Březan, který údaje o nových dodatečně 

zapisovaných knihách již dříve v katalogu uvedených autoru umisťoval kjejich jménu. 

Pokud autor zastoupen nebyl, byly tisky volně řazeny za rukopisy nebo kamkoli uprostřed 

písmene, zřejmě tam, kde to reálný prostor umožňoval. Poměrně vysoké množství těchto 

dodatečných zápisú je dáno nejen nákupy z let 1608 - 1611, ale snad i nálezy 

nezpracovaných a nezkatalogizovaných děl při vlastním stavění knihovny. Jen v Teologii 

je například dodatečně zapsáno 597 zcela nových záznamú a 47 odkazú (velké množství 

z nich tvoří jazykově české tisky), v Prúvu 152, v Medicíně 188 a ve Filos(~fii 554 knih. 

Větší knižní celky, které byly do sbírky získány až po dokončení katalogizace, již nebyly 

do katalogu - a patrně ani do vlastní rožmberské knihovny - včleněny. Platilo to například 

pro knihovnu rožmberského lékaře Heřmana Buldera zakoupenou v roce 1612 nebo pro 

švamberské knižní sbírky. 

Otázka konvolutů, "noční múry" tehdejších knihovníkú, už tak snadné řešení neměla. 

Konvoluty představovaly zvlášť složitý problém v těch katalozích, kde se dodržovalo 

alfabetické řazení podle autorú, což je i případ rožmberské knihovny. Thomas James, 

oxfordský knihovník, porušoval v těchto případech abecední řazení a konvolutní přívazky 

popsal hned za prvním spisem v konvolutu. Snahou dodržet lokační charakter katalogu tak 

byl zároveň porušen abecední princip, což však - vzhledem k paralelní existenci rejstříku 

autorú - nepředstavovalo zásadní problém. Ještě složitěji se celá záležitost jevila tehdy, 

pokud se v konvolutu nacházely spisy z rúzného obsahového zaměřenÍ. Problém byl proto 

někdy razantně vyřešen vyčleněním konvolutů do zcela samostatného pododdílu 

.,Generalia", "Miscellanea", "Varia" nebo "Quodlibeta", někdy byly záměrně rozvazovány 

tak, aby bylo abecední řazení podle autorú dodrženo za každou cenu. 40 

V rožmberském katalogu byla otázka konvolutú vyřešena odvážným a velkorysým 

zpúsobem, ačkoli není pochyb, že katalogizátorovu práci toto řešení značně 

zkomplikovalo. Každý přívazek v konvolutu byl popsán a zařazen pod patřičné záhlaví a 

obor a zárovel1 byl k tomuto záznamu připojen odkaz na první spis v konvolutu, tj. na 

reálné místo v knihovně, kde se spis nacházel. Cílem tedy bylo nejen spis evidovat, ale 

-10 Tak tOIllU bylo například v Mnichově, srovnej Hartig, Die GrUndung der MUnchener Hofbibliothek ... , s. 
13 - 52. 
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zároveň jej vždy i fakticky najít. Tyto rozpisy konvolutú, ověřené složením dochovaných a 

nalezených exemplářů, potvrzují lokační charakter rožmberského katalogu. 41 Pouze 

rukopisné konvoluty nebyly rozepisovány příliš pečlivě, někdy dokonce vúbec ne. 

Pokud bylo nutné odkazovaný spis hledat na jiných foliích katalogu, byl konvolutní spis 

označen spojovníkem "vide". Pokud byla díla tvořící konvolut zapsána ve stejném pořadí, 

v jakém byla svázána, byla v katalogu označena pravostrannou svorkou. Takto graťicky byl 

konvolut poprvé znázorněn na počátku oddílu Teologie, kde se nachází nejen ona 

pravostranná svorka, ale i vysvětlující text: "simul compacti'". Pořadí spisú v konvolutu, 

které byly v katalogu zapsány bezprostředně za sebou, bylo někdy také označováno 

arabskými číslicemi. Březan si bohužel občas ulehčoval komplikovanou práci s konvoluty 

vynecháním místa a roku vydání u těch tisků, jejichž impresum se shodovalo s tiskem 

nalézajícím se na první pozici konvolutu. 

Struktura a členění rožmberského katalogu vycházely z tradičního středověkého 

systému čtyř základních oború, který byl obohacen o jediný nový samostatný obor -

historii a také o několik věcných podskupin v oddílech Historie a Filosofie. 

Při zpracování oddílu Teologie Březan vytvořil poměrně složitý systém přihlížející ve 

foliovém formátu i k obsahové skladbě a k jazyku spisu. Členění ostatních oborů bylo 

mnohem jednodušší. Převládající praxí v podobně rozsáhlých knihovnách bylo rozdělení 

knih podle formátú a teprve pak v jejich rámci podle abecedy. Březan však v oddílech 

Práva, Medicíny, Historie i Filos(?/ie upřednostňoval abecední řazení - knihy byly seřazeny 

nejdříve podle tohoto kritéria a až v rámci jednotlivých písmen podle formátů. Zdá se, že 

Březan záměrně usiloval - alespoň v rámci jednoho oboru - o soustředění spisú jednoho 

autora co nejblíže k sobě. Pravděpodobně se tímto způsobem pokusil nahradit (byť se mu 

to podařilo jen částečně) chybějící rejstřík autorú, který byl teoreticky vyžadován jako 

nezbytná součást a doplněk oborových katalogů. Tento systém samozřejmě nemohl být 

dokonalý, nejen pro chyby a omyly, kterým se nebylo možné při zpracování tak obrovské 

knihovny vyhnout, ale i proto, že nebyl použit v nejrozsáhlejším oddílu knihovny - v 

Teologii. 

Březanova úporná snaha soustředit záznamy o jednom autorovi do viditelné blízkosti je 

patrná i z jeho dodatečných katalogizačních oprava poznámek, když zjistiL že vinou 

nepozornosti či nedostatku místa se spisy jednoho autora ocitly na dvou rúzných místech 

41 Praxe, kdy byla do konvolutu často svazována díla obsahově spříznčná nebo spisy jednoho autora. svedla 
M. Jedličkovou k nesprávnému názoru, že jde o věcné a obsahové odkazy. Systém konvolutnÍch odkaZl! 
potvrzuje jednak oddíl hudebnin, který je možné komparovat v archivu dochovaném invcntúři hudebnin 
z roku 1610, ale i dochované rožmberské exempláře konvolu(ú. 



téhož oboru (většinou na následujícím foliu nebo i na téže straně). V takovýchto případech 

označil pi'"i revizi oba záznamy charakteristickými značkami v podobě kJ-ížku (#) nebo 

kolečka (o). Pi'"i prvním výskytu této značky na začátku teologického oddílu Březan připojil 

i stručné slovní vysvětlení jejího významu. Ani revizí se však Bi'"ezanovi nepodařilo 

všechny chyby v nepi'"esných nebo nejednotných záhlavích odhalit a opravit. 

Členění rožmberského katalogu 

1. Teologie 
a) fOrmát 2" hihle a hihlické konkordance 

" patristika 
katolické a nekatolické knihy latinské 

vy(}leněny byly anonymní postily a mešní knihy 
katolické a nekatolické knihy německé a české 

b) /órmút -I" bihle a bihlické konkordance 
patristika 
katolické a nekatolické knihy 

c) /órmát 8° bihle a bihlické konkordance 
patristika 
katolické a nekatolické knihy 

d) /órmát 16", 32" hihle a hibfické konkordance 
patristika 

2. Prúvo 

3. Medicína 

-I. Historie 

5. Filoso/ie 

katolické a nekatolické knihy 

ahecední řazení, v rámci písmene pak podle formátu 

abecední řazení, v rámci písmene pak podle formátu; 
vyNeněná část alchymistických ([ lékařských rukopisů 

abecední řazení, v rámci písmene pak podle formátu 
vy(/eněna gra/lcká shírka (řazena podle formátu) 

abecední řazení, v rámci písmene pak podle formátu 
vy(/eněny emblematické knihy 

_ ,mmostatné pododdíly - poetika a hudehní tisky 
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Teologie je členěna velmi složitým způsobem. Kromě SOUpISU grafické sbírky jde o 

jediný oddíl, při jehož zpracování bylo potlačeno autorské hledisko ve prospěch 

formátového a věcného členění na tři podskupiny (bible a biblické konkordance, patristika. 

katolické a protestantské spisy). Nejpočetnější skupinu, tj. katolické a nekatolické knihy 

Březan navíc ve foliovém formátu rozdělil podle jazykového hlediska na latinské. německé 

a české, teprve pak přichází na řadu abecední řazení podle jmen autorl\. Nepraktické a 

komplikované jazykové členění orientaci v katalogu neúměrně ztížilo. a proto jej 

v ostatních formátech teologického oddílu již nenajdeme.42 

Zbývající obory rožmberského katalogu byly již zásadně řazeny nejdříve podle 

abecedního pořadí a teprve poté podle formátu. Stejné řazení. kdy je abeceda důležitějším 

kritériem než formát, měly i samostatné pododdíly, s výjimkou grafické sbírky na konci 

oddílu Historie. 43 V Medicíně byla samostatně zařazena sbírka alchymistických a 

lékařských rukopisů a Filos(~fze obsahuje dokonce dva rozsáhlé samostatné pododdíly -

Libri poetici et rytmici a Libri musici. Ještě v oddílu právnické literatury se občas 

přihlíželo k jazykovému složení, když na konec formátu jednotlivých písmen byly pokud 

možno umísťovány jazykově české tisky, ale v Medicíně, Historii ani Filos(dli již toto 

hledisko neplatí. 

Úroveň katalogizace jednotlivých oborů se také velmi liší. Oddíl teologické literatury. 

zahrnující téměř polovinu spisů celé knihovny, byl zpracován velmi pečlivě. přestože 

katalogizační záznamy jsou spíše stručné. Asi nejméně pečlivě byl zkatalogizován oddíl 

Práva. Oddíly Medicíny a Filosofie představují jakýsi ,.dobrý průměr"'. Výjimečně 

podrobným způsobem byl pak vytvořen katalog historické literatury. Tento oddíl obsahuje 

nadprůměrné množství odkazů a katalogizační záznamy přináší vedle jmen autorů zcela 

běžně i jména přispěvatelů, překladatelů či editorů. Typickým příkladem jsou z tohoto 

pohledu rozpisy jednotlivých částí edic historických pramenů: příspěvky jednotlivých 

autorů, byť šlo i jen o několik stran textu. byly rozepsány pod samostatné katalogizační 

záznamy a odkázány na souborný titul. Při zpracování historické literatury kladl Březan 

více než jinde důraz na autorství. Ačkoli se v titulu často objevuje geografické označení 

41 Březan, Teologie: fal. 249 - 253. Přesto však u rozsáhlých soupisl! dčl jednoho autora (zejména 
reformačních teologll) je kjazykovému hledisku rovněž částečně přihlédnuto tak, že autorova díla jsou dle 
možností členěna na latinské, německé a české spisy. České bible foliového rozmčru jsoLl dokonce seř'azeny 
chronologicky. K foliovým formátllln Březan navíc dodatečně př'ipojil dokonce i údaje, zda jde o velké. či 

malé folio. V rámci latinských knih foliového rozměru Březan utvořil ještč pododdíl anonymních, převážně 
rukopisných postil a mešních knih. 
43 Její uspořádání podle formátu vedlo Schiecheho k domnčnce, že jde o soupis mapující podobu uskladnění 
grafické sbírky po převozu knih do Třeboně. Vzhledem k prllběhu prací na katalogu to však není phliš 
pravděpodobné, viz Schieche, Die Rosenbergische l3ibliothek "', s. 109 - 110. 
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(například dějiny jednotlivých zemí), v případě známého autorství se dílo objevuje 

výhradně pod jménem autora, což v jiných oddílech nebylo vždy dodržováno. 

Ve sféře pouhých úvah se ovšem budeme pohybovat, budeme-Ii chtít zjistit, v jakém 

pořadí jednotlivé oddíly katalogu vznikaly. Odhlédneme-li od možnosti, že při 

(nedoložené) spolupráci Březanových pomocníků mohly jednotlivé části vznikat souběžně, 

lze se domnívat na základě průzkumu v drobnostech se lišící katalogizační praxe 

jednotlivých oddílů, že jednotlivé svazky vznikaly v tomto pořadí: Teologie, Právo, 

~Medicína, Historie a Filos(~fie. Vzhledem k rozsahu rožmberské knihovny i časovému 

rozpětí prací je velmi pravděpodobné, že jednotlivé záznamy o rukopisech a tiscích byly 

podobně jako ve vídeňské císařské knihovně postupně zpracovávány na lístky a později 

pi'epsány do podoby svazkového. katalogu. Katalogizací prvního oddílu - Teologie 

pravděpodobně Bi'ezan strávil několik let, a to nejen pro značný rozsah teologické 

literatury, ale i kvůli příliš komplikovanému systému, který pro uspořádání zvolil. To 

odpovídá i tomu, že jako první byla do knihovny umístěna teologická literatura (na podzim 

roku 1608). V provedení ostatních oddílů katalogu (s výjimkou Historie) je již znatelná 

určitá časová tíseň a rovněž poznání, že i praktičnost je měřítkem úspěchu. Postup prací na 

jednotlivých oddílech naznačují také tzv. "oborové odkazy". Ty se objevují u těch titulů, o 

nichž se Václav Březan vzhledem kjejich obsahu domníval, že by je případný zájemce 

mohl hledat i v jiných oddílech, než kam byly skutečně umístěny.44 Mezi oborovými 

odkazy se totiž občas objevl~ií názvy oddílů ve formě, která nakonec nebyla v záhlaví 

oddílu použita ("Libros Medicos vel Physicos"), nebo dokonce odkazují na oddíly 

nezaložené ("Etica"', "ad militarem", "Physica et Metaphysice"). Pi'edevším druhý pl'ípad 

naznačuje, že oddíl Fi/os(?!ie vznikal až v závěru katalogizačních prací. 

Katalogizační záznam 

Bi'ezanův katalog není v evropském měr-ítku význačný jen svou strukturou a členěním, 

nýbrž i vysokou úrovní vlastní katalogizace. 45 Nejde jen o mimoi'ádnou kvalitu vlastních 

záznamů (samoúejmě i v tomto katalogu nalezneme chyby a omyly), ale o celkový tvůrčí 

a inovativní pi'ístup. který jihočeský archivál' a historik zvolil. Jak jsem se již zmínila, 

mczan se již ph samotné katalogizaci pokusil nahradit neexistující autorský rejstr-ík 

~I Tyto oborové odkazy se od jiných odkazlt liší pf'edevším svou stručností i formou: za jménem autora (jen 
někdy následuje i několik slov z titulu) núsleduje stručný odkaz "vide Philosoph" ,.vide historicos" apod, 
~:i Úroveň zpracování rožmberského katalogu je v f'adě ohledll srovnatelná například s katalogem knihovny 
Albrechta Pruského z roku 1540. který měl sice 17 svazkll. ale počet v něm uvedených titulll se pohyboval 
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zvýhodněním autorského hlediska a rovněž originálním zpúsobem vyřešil problematickou 

otázku katalogizace konvolutú. Pozoruhodný je také promyšlený a na zpracování náročný 

systém odkazů, jimiž je rožmberský katalog pečlivě vybaven. Múžeme jen odhadovat 

nakolik byl proces vzniku Březanova katalogizačního systému obtížný a zdlouhavý. Z 

podrobné korespondence sira Bodleyho s jeho knihovníkem vyplývá. že podobně 

podrobný katalogizační systém se rodil několik let a to se zvraty a změnami v 

rozhodnutích uprostřed již probíhající práce.46 

Při katalogizaci vycházel Václav Březan především z údajú na titulních listech. Zda 

aktivně používal tehdy dostupné bibliografie. což je dosvědčeno například v bavorské 

knihovně v Mnichově47 , přesně nevíme, protože pro jejich užití v rožmberském prostředí 

neexistují žádné přímé doklady. Jejich minimální zastoupení v rožmberských knižních 

sbírkách tomu ale nenasvědčuje. V bibliotéce se nenacházely ani dílčí oborové 

bibliografie, vycházející od začátku 16. století. ani první dvě vydání bibliografie Konrada 

Gesnera. Ta byla v rožmberských sbírkách zastoupena až třetím přepracovaným vydáním 

z roku 1583, které zahrnovalo již okolo 9000 jmen.48 Rožmberský exemplář Gesnerovy 

Bibliotheky, který by snad tuto otázku osvětliL se však nedochoval. Jediný nalezený 

rožmberský exemplář z oblasti bibliografie - druhý díl Bassého retrospektivní bibliografie 

- postrádá jakékoli přípisky či známky používání. Jeho příliš pevná vazba to navíc v 

d t t v v v I 49 po s a e znemoznova a. 

V rožmberském katalogu se jednotlivé katalogizační záznamy skládají ze čtyř 

(výjimečně z pěti) položek, formálně oddělených vertikálními linkami provedenými 

tužkou. Do prvního pole bylo umístěno jmenné nebo věcné záhlaví daného spisu, jehož 

počáteční písmeno bylo závazné pro řazení. Za záhlavím následoval více či méně zkrácený 

titul v originálním jazyce textu Gen výjimečně byl druh jazyka doplněn za titulem). 

V případě tištěných knih byl katalogizační zápis zakončen údajem o místu a roku vydání. 

pokud se ovšem tyto informace objevovaly na titulním listě. Se jménem tiskaře se 

jen kolem 2000. Tamní podrobné katalogizační záznamy ovšem navíc obsahovaly i jméno tiskaře nebo 
tiskárny. viz Tondel, Biblioteka zamkowa .... passim . 
.J6 Viz úvodní studie k edici katalogu: Bodleian library - The ťirst printed catalogue oť thc Bodleian library 
1605: a facsimile=Catalogus librorull1 bibliothecae publicac quam vir ornatissimus Thomas Bodleius eques 
auratus in Academia Oxoniensi nuper instituit, Oxford 1986 . 
.J7 Bibliotheca Palatina: Ausstellung der UniversiWt Heidelberg in Zusamlllenarbeit mil der Bibliotheca 
Apostolica Vaticana, Heidelberg 1986, s. 421. 
48 Březan. Historie: tol. 623 . 
.J9 Basse Nicolaus, Collectio in unull1 corpus omnium librorum etc. seli Catalogorull1 Partes: I. Latina II. 
Gerll1anica. Frankfuri am Main 1592; Březan. Historie: fol. 636; StrHngniis: Domkyrkanbibliotek (S. 350). 
Aminson, Bibliotheca templi cathedralis Strengncnsis .... s. 75. 
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v katalogizačních záznamech setkáváme jen v}jimečně, a to u jazykově českých tisků a 

pak tehdy, nahrazovalo-li jméno tiskaře chybějící údaj o místu vydánÍ. 

Ještě na konci 16. století převažovala praxe katalogizovat knihy nikoli podle jmen 

autorů, ale podle jej ich titul ů, přičemž jméno autora bylo zaznamenáno až v průběhu titulu. 

Podle titulů byla v roce 1613 zpracována i wolfenbiittelská knihovna Jindřicha Julia a 

podobným způsobem proběhl počátek katalogizace ve sbírce sira Bodleyho. Teprve 

v srpnu 160 I Bodley rozhodl, že určujícím slovem bude napříště jméno autora 

v nominativu, později však opět změnil názor a jména byla zapisována v genitivním 
'0 tvaru.' 

S jiným způsobem upřednostňl~jícím řazení podle křestních jmen autorů se Březan 

setkal nejen v již zmíněné Gesnerově bibliografii, ale například i v tištěných 

nakladatelských seznamech, jež docházely na rožmberský dvůr. Naopak příjmení jako 

řadící tvar se nakonec prosadilo například v Bodleianě a v ranném katalogu vévody 

Augusta z let 1611/1612 - 1625. Obecně se ovšem zvyklost zaznamenávat autory podle 

příjmení (většinou v latinizované genitivní formě) prosadila až na začátku 18. století. 

V rožmberském katalogu převažuje v záhlaví autorovo příjmení, pouze v případě 

středověkých autorů je tímto řadícím tvarem - podobně jako v oxfordské knihovně - jeho 

křestní jméno. Používána byla rovněž genitivní forma, a to ve shodě s podobou na titulních 

stranách tisků. Jen naprosto výjimečně se objevuje i nominativ. Ke jménům autorů byly 

v rožmberském katalogu běžně připojovány další identifikační údaje týkající se místa 

autorova původu či působení (město či země), profesního zaměření ("juris CanOl11CI 

doctor", "praecipuus glossator") nebo jen osvědčení proslulosti osoby ("vir clarissimus"). 

Březan je převážně přebíral z titulních listiL Jen výjimečně si dovolil i barvitějšÍ 

charakteristiku autorovy osobnosti. Petra Chelčického nazval "věrným Čechem", 

židovského filosofa Philona považoval za skvělého a výmluvného spisovatele, ačkoli na 

jiném místě jej katalogizátor stroze charakterizoval jako židovského a platonského filosofa. 

Německý teolog Joachim Ursinus byl v záhlaví označen za "antijezuitu". V oddílu Historie 

najdeme řadu prozaických charakteristik: například Nicolaus Bassé, jehož nakladatelský 

seznam se v rožmberské knihovně nacházel, byl v katalogu označen jako frankfurtský 

měšťan a tiskař, Henning Grossius, lipský nakladatel a obchodník, byl označen za 

"Bibliopola".S) Paula Orosia katalogizátor považoval za "skvělého historika" a 

50 Bodleian library ... , s. X. 

51 Snad jde o pl"íbuzného pražského knihaře a knihkupce Jakuba Grosse, který se v rožmberských účtech 
objevuje v letech 1595 - 160 I; [3řezan jej však mohl znát i prostřednictvím pražského knihkupce Jana 
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k Homérovu jménu přiřadil přívlastek "světoznámý řecký básník". Konrád Celtis Sl 

vysloužil označení "primu s inter Germanos imperatoriis manibus poeta laureati", naopak 

neslavně známého rožmberského alchymistu Antonia Michaela archivář otcvřeně označil 

za "rožmberského podvodníka". 52 

Podobně jako v Oxfordu a v jiných knihovnách bylo záhlaví anonymních děl nebo 

těch, které byly za anonymní považovány, vytvořeno nejčastěji z toho slova titulu, které 

nejlépe vystihovalo obsahové zaměření spisu, případně z prvního slova. Mezi určující 

výrazy patřily například názvy měst a zemí, o nichž spis pojednával, nebo název města, 

kde se událost stala. Specifickým rysem rožmberského katalogu byla uměle vytvál"ená 

"souborná záhlaví" pro rukopisné či tištěné konvoluty, na něž byly jednotlivé spisy nebo 

jejich části odkazovány. Uměle vytvářená záhlaví v nich většinou doprovázela poznámka 

typu "vide secundum ordinem Alphabeti" upozonlující na rozpis jejich částí. Ne vždy však 

byla tato poznámka užita a pak se taková záhlaví v podstatě neliší od běžného 

katalogizačního záznamu. Podobné případy v minulosti vedly až k domněnkám, že jde o 

dosud neznámý tisk. 53 

Katalogizaci titulů nebyla v průběhu 16. století věnována téměř žádná pozornost. První, 

kdo se teorii katalogizace titulů věnoval, byl až v roce 1664 .lohann Heinrich Hottinger, 

který sice doporučoval tradiční zkracování dlouhých titulů, ale zároveú požadoval, aby 

byly nejasné názvy vysvětlovány. Titulové záznamy v rožmberském katalogu sice 

převážně vycházejí z titulních stran, ale jsou více či méně kráccné a v některých případech 

částečně (a někdy i záměrně) pozměněné. Vojedinělých případech tomu tak bylo 

s úmyslem vtipně vyjádřit svůj názor na úroveú díla. Ostrému komentáři neunikl například 

známý veršotepec rožmberského dvora Šimon Lomnický z Budče, jehož dílo s názvem 

Výklad na modlitbu Páně Václav Březan zapsal do katalogu slovy: "pletichy a báchorky ... 

místo výkladu zdravýho". 54 

Součástí katalogizačního záznamu titulu byly v rožmberském katalogu často další 

údaje: o překladatelích a editorech, počtu svazkl'I apod. V tomto ohledu se úroveú 

zpracování a obsah katalogizačního záznamu titulu v jednotlivých oddílech poměrně 

výrazně liší. Zvlášť výrazné jsou tyto poznámky v oddílu Historie, kde najdeme nejen 

dlouhé záznamy titull'I, ale pravidelně také jména překladatelů, editorl'I i některé další údaje 

Salmuta patřícího k Vokovým dodavatellllll, jenž púsobil jako zplnomocněný pražský jednatel lipského 
nakladatele Heninga Grosse, viz Bohumil Nuska, Knihařské účty ... , s. 67 - 68. 
52 Březan. Medicína: tol. 1724. 
53 Například ,.Opuscula theologica" Zikmunda Domináčka z Písnice, viz l3řezan, Teologie: ťol. 549. 
51 Březan. Teologie: tol. 389. 
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(například z jaké knihovny pochází vydávaný rukopis), což bylo ve své době naprosto 

výjimečné. Pro srovnání - katalog jedné soukromé knihovny v Anglii z roku 1558 

obsahující údaje o editorech a překladatelích je v tomto směru označován za unikátní, 

stejně jako katalog knižní sbírky Albrechta Pruského. 55 Sporadicky se v rožmberském 

katalogu objevují dokonce i údaje o vydání a rozlišení různých edic, kdy jsou 

k jednotlivým vydáním připojeny pořadové číslice. 56 

Impresum se v rožmberském katalogu téměř výhradně skládalo z údaje o místu a roku 

vydání. Kromě případů, kdy jméno tiskaře nahrazovalo chybějící údaj o místu vydání, se 

s jeho uvedením pravidelně setkáváme pouze u tisků vydaných v tiskárnách Daniela 

Adama z Veleslavína, Jiřího Melantricha z Aventýna a občas i z Schumannské tiskárny. 

Václav Březan zřejmě měl s těmito tiskárnami - vzhledem ke svým akvizičním 

povinnostem - bližší vztahy, a není vyloučeno, že s Veleslavínem spolupracoval i jako 

autor. 57 Jen v několika případech byl zmíněn i zahraniční tiskař, přestože místo tisku bylo 

v záznamu uvedeno také. Šlo především o významné německé tiskaře Frobena (Basilej), 

Dracha (Špýr) nebo Neubera (Norimberk). 

V pečlivě zpracovaných oddílech Historie a Teologie se nachází dokonce i zdůrazňující 

poznámky o tom, že tisk nemá uveden rok ani místo vydání. V případě Historie byl 

katalogizátor patrně veden snahou odlišit rukopisy od tisků. V oddílu Teologie jsou tyto 

údaje výsledkem katalogizátorovy pečlivosti.58 

Ve větších knihovnách byly rukopisy v katalozích i ve vlastních knihovnách poměrně 

často oddělovány od tisků, i když najdeme i případy opačné. 59 Přes námitky knihovníka 

Thomase Jamese prosadil oddělování rukopisů od tisků také sir Bodley v Oxfordu. V 

rožmberském katalogu byly - s výjimkou oddílu Historie, kde se rukopisná díla nacházela 

volně mezi tisky - rukopisy většinou oddělovány a označovány samostatným mezizáhlavím 

nejčastěji ve formě "manuscripti". Ne vždy se však tuto normu podařilo dodržet, a tak 

občas objevíme rukopisy i mezi tisky. V pečlivě zkatalogizovaných oddílech, jako je např. 

Teologie, je však v takových případech výslovně poznamenáno, že jde o rukopis. Také v 

Medicině byla většina rukopisů vyčleněna zvlášť a označena mezizáhlavím, zároveň se 

55 Sears, Library catalogues ... , s. 36; Tondel, Biblioteka zamkowa ... , s. 100. 
)6 Březan, Teologie: fol. 33, 422. 
'7 Více v kapitole 5. 
5R Přesto jsem v několika případech (především v oddílu Práva) v dostupných bibliografiích zjistila, že vydání 
knihy, u níž Václav Březan rok vydání nezaznamenal, tento údaj na titulní straně mělo (např. Březan, Právo: 
tol. 1060 a 1103). Březan však mohl mít v ruce torzovitý či poškozený exemplář, na kterém již impresum 
nebylo, anebo i jiné, dosud neznámé vydúní. 
59 Rukopisy nebyly od tiskú oddělovány v některých anglických knihovnách, ve wolfenbUttelském katalogu z 
roku 1613 a také ve vídeňské dvorské knihovně. 
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jich poměrně hodně nacházelo i mezi tisky. Jejich jediným poznávacím znamením je 

nenápadný údaj o počtu folií na konci titulního záznamu (např . .,folia 283'"). Tento 

poznávací rys rukopisů se objevuje i v dalších oddílech, především v Historii. U rukopisů 

v Teologii se navíc pravidelně objevuje údaj o použitém materiálu - pergamenu či papíru, 

v ostatních oddílech nacházíme tento údaj jižjen nepravidelně. 

Projevem vyšší katalogizační úrovně byly v soudobé praxi údaje o vazbách. Naprostá 

většina katalogů tyto údaje nezaznamenávala nebo přinášela jen dílčí informace. Například 

autor katalogu knihovny Johna Dee jednoduše rozlišoval pouze knihy svázané a nesvázané, 

naopak katalog knihovny rodu Medici z roku 1456 obsahoval údaje o barvách vazby, jež 

odlišovaly obsah spisu (gramatická díla byla svázána do žluté vazby, básnické skladby do 

, d) 60 purpurove apo . . 

V rožmberském katalogu se sporadicky objevují oba druhy informací. Absence vazby 

byla dle všeho zapisována poměrně pravidelně. Zdá se zdá, že Březan do katalogu 

zaznamenal pouze údaje o vazbě knih, které byly nějakým způsobem výjimečné, ať už šlo 

o zlaté nebo stříbrné kování, barvu (červená, zelená) nebo použitý materiál (samet brokát, 

černé hedvábí). S výjimkou pododdílů hudebnin, kde se údaje o vazbách vyskytují asi u 50 

% spisů, a grafické sbírky, kde jsou zhruba u 14 % knih poznámky o "netypických 

vazbách", se o nich Březan zmínil jen ve třiceti dvou případech. Charakteristické 

rožmberské kožené nebo pergamenové vazby (ať už s rožmberským supralibros nebo jen 

zdobené slepotiskem), ale i starší jednoduše zdobené kožené vazby předchozích vlastníků, 

případně vazby nakladatelské do katalogu většinou zahrnuty nebyly. Vzhledem k tomu, že 

tyto údaje není možné porovnat s reálnou podobou rožmberské knihovny, nelze bohužel 

ani zjistit, zda jsou tyto Březanovy informace jen namátkové, nebo byly pravidlem. 

Tituly i impresum byly do katalogu zapisovány v jazyce spisu. Slovní údaj o jazykové 

podobě spisu se objevuje tehdy, pokud užití daného jazyka nevyplývalo z názvu, například 

začínal-Ii tisk latinsky, ale jinak byl český. Znalost románských jazyků ovšem 

k jazykovým dovednostem katalogizátora nepathla, jak vysvítá z Březanových 

dodatečných poznámek o jazyce u italské a španělské bible a II dalších ti'ancollzských a 

španělských tiskll. 

V záznamech se vedle latiny a národních jazykll ovšem objevuje také hebrejština a 

řečtina (příloha IV/obr. ll). Hebrejská písmena byla v katalogu nejdi"íve nadepsána tužkou, 

pak teprve obtažena perem. Sám Březan hebrejsky ani řecky neuměl, jak je zřejmé zjeho 

(,() Robathan. The catalogues orthe prince ly and papal libraries .... s. 140. 



dodatečné latinské transkripce hebrejských a řeckých titulú, které si červeným inkoustem 

doplnil nad jednotlivá slova katalogizačního záznamu. 6l 

O špatném fyzickém stavu exemplářů se Březan zmiňuje v celé řadě případů. 

Nejčastější jsou údaje o tom, že část spisu chybí nebo že je svazek ve špatném stavu (např., 

že kniha je "spotřebovaná a místem i potrhána"). Opotřebovanost exempláře v jednom 

případě dokonce komentoval slovy "ušišmaná knížka". Nechybí ani údaje o iluminaci 

některých knih, nejčastěji map a herbářú. 

Dokončení katalogu a jeho kaligrafická úprava 

Vzhledem ke kaligrafickému provedení katalogu není snadné určit, zda byl celý napsán 

Březanovou rukou, přestože v literatuře toto tvrzení běžně nacházíme. 62 V čistopise 

rožmberského katalogu, který byl vyhotoven pravděpodobně v průběhu roku 1608, se 

střídá několik stylů grafické úpravy. Tato nejednotnost napovídá přinejmenším to, v jakém 

pořadí byly jednotlivé svazky katalogu vypracovány. 

První svazek katalogu - oddíl Teologie - se od ostatních lišil nejen výraznější a 

pečlivější grafickou úpravou, ale i tím, že byl napsán na papíře s odlišným filigránem. Jako 

jediný má záhlaví psaná černým inkoustem, kdežto ostatní svazky mají záhlaví červená. V 

tomto oddíle se také setkáváme s graficky výraznými a ozdobnými nadpisy jednotlivých 

pododdílú, tabulkovito-svorkovitým systémem a na dvou místech nacházíme i kustody, 

které měly buďto napomoci knihaři při vazbě katalogu, nebo měly napodobit katalogy 

knihoven vydávané tiskem.63 

Zvlášť výrazné změny ve zpúsobu psaní i graťické úpravy, a to i v rámci jednoho 

oddílu, jsou patrné v oddílu Historie. Třetí svazek katalogu je velmi výpravný, převládají 

velká kaligrafická písmena a široké rozestupy mezi jednotlivými zápisy. Celý tento styl 

směřoval k přehlednosti, což se ale z nejasných dúvodú rychle změnilo na začátku 

písmene H (fol. 762). Písmo má odlišný duktus, záznamy jsou více nahuštěné a poprvé se 

objevuje samostatné vyčlenění rukopislt s mezititulem "Manuscripti". Od písmene H se 

v oddílu Historie také sporadicky objevují informace o vazbách. Na rozdíl od druhého a 

třetího svazku rožmberského katalogu se v posledním čtvrtém svazku Filosofie objevují 

červeným inkoustem zapsaná nejen hlavní záhlaví, ale asi do poloviny textu i rukopisná 

hl Br-ezan, Filosofie: fol. 1653 a 1709. 
C>c Tento údaj má již Dudík. Forschungcn in Schweden .... s. 75: rovněž Schieche. Rosenbergische Bibliothek 
.... s. 109: Jedličková. Rožmberská knihovna .... s. 190: Dudáčck. Vznik a vývoj rožmberské knihovny .... s. 
42. 
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mezizáhlaví "Libri Scripti" nebo "Libri in folio manuscripti". V tomto svazku převažuje 

celkově hnědé zbarvení inkoustu. Pozdější přípisky jsou naopak psány inkoustem černým. 

Po dokončení čistopisu katalogu byly všechny čtyři svazky foliového rozměru jednotně 

svázány do červeně mořené teletiny a přední desky byly ozdobeny kulatým jezdeckým 

supralibros Petra Voka z Rožmberka s datací 1608 a opisem "PETR WOK 

Z ROZMBERKA M.D.CVIII." Stylu rožmberských vazeb odpovídaly i zelené tkanice. 

Modře šrafovaná ořízka byla kvi'tli rychlejší orientaci v katalogu doplněna papírovými 

štítky s písmeny abecedy a názvy pododdíll!. 

Výpravná vazba i úroveň grafické úpravy svědčí o skutečnosti, že v pozadí vzniku 

rožmberského katalogu stály nejen praktické, ale i reprezentační dlivody. Ve většině 

knihoven, a to i šlechtických, vznikaly katalogy především z praktických dllvodli - z 

osobní potřeby orientace v knihovně (WolfenbOttel, Královec). Širší význam a funkci 

získávaly pak katalogy tištěné, které byly určeny pro odbornou veřejnost. Kaligraficky 

provedený čistopis rožmberského katalogu a jeho reprezentativní vazba však ve 

šlechtickém prostředí představuje spíše výjimku. Nadprliměrná pozornost věnovaná vnější 

podobě tohoto díla, s jakou se při studiu rukopisných knižních katalogli z tohoto období lze 

setkat jen výjimečně, přímo vnucují myšlenku, zda čistopis katalogu rožmberské knihovny 

neplnil vedle své role praktické pomlicky také úlohu cenného artefaktu v rámci 

rožmberských sbírek, navíc se symbolickým podtextem. Neměl patrně pouze prvoplánově 

sloužit k vyhledávání konkrétních knih, nýbrž mohl p"edstavovat klíč ke knihovně 

v přeneseném slova smyslu - byl zmenšeným a snáze uchopitelným zrcadlem knihovny.64 

Revize katalogu pravděpodobně probíhala až po přesunu knihovny do nově 

připravených místností nebo možná už v jeho prliběhu. Stěhování knihovních ťondli do 

prvního sálu nově postavené budovy knihovny probíhalo v říjnu 1608. S největší 

pravděpodobností šlo o knihy z oboru Teologie, jichž bylo kolem 4000 titull!. Instalace 

knih trvala jeden měsíc, je tedy pravděpodobné, že knihy byly složitě ukládány v přibližně 

stejném pořadí, jako byly zapsány v katalogu. Druhá místnost knihovny byla dokončena až 

v létě následujícího roku.65 Revizi prováděl osobně Václav Březan, jak vyplývá z 

dodatečných poznámek zapsaných do katalogu jeho rukou. Kromě zmíněných pozdějších 

vpiskli a poznámek byla při revizi opravována jména autorll nebo anonymních záhlaví 

6., Kustody - několik slabik či slovo z počútku núsledující strúnky. viz Tobolka. Kniha. Její vznik. vývoj a 
rozbor. Praha 1949. 
(,-I Lenka Veselá. Rožmberská knihovna a její katalog (K možnostem využití rukopisných historických 
katalogli jako pramene). in: K výzkulllu šlechtických. měšťanských a církevních knihoven .. Č'tenál- Cl jeho 
knihovna". ed. Jitka Radimská. (Opera Roman icn 4). České Budějovice 2003. s. lOl) . I 18. 
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(celkem osmkrát), změněno bylo impresum (v pěti případech), titulový záznam (jedinkrát) 

a nesprávný údaj o formátu (čtyhkrát). Při revizi archivář zrušil i celý jeden záznam, když 

zjistil, že dílo již stojí pod autorem, nikoli pod uvedeným komentátorem.66 Při revizi byla 

do katalogu poznamenána i ztráta několika knih. Šlo o jednotliviny z různých oddílů: po 

jedné knize se ztratilo v Teologii, Právu, Historii a Poetice, k výpůjčce z hudebního 

oddělení (Žalmy Jiřího Strejce) se přiznal rožmberský kapelník Švestka. 

'" Dudáček. Vznik a vývoj rožmberské knihovny .... s. 45. 
(,(, Březan. Medicína: fo\. 1235. 
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5. ROŽMBERSKÁ KNIHOVNA V ČíSLECH 

5. 1. Velikost rožmberské knihovny 

Jako první se k velikosti rožmberské knihovny vyjádřil - na základě průkopnického studia 

originálu rožmberského katalogu ve Stockholmu - v polovině 19. století Josef Pečírka a 

krátce po něm i moravský historik Beda Dudík.' Po Dobrovského velmi stručné zprávě 

z konce 18. století to byly v českém prostředí první obsažnější, ale nadlouho také jediné 

informace o rožmberské sbírce. Není tedy divu, že jejich nadhodnocené údaje o velikosti 

rožmberské knihovny (kolem jedenácti tisíc svazků) přebíraly celé generace historiků, a to 

až do dnešních dob. Oba badatelé sice víceméně pečlivě sečetli záznamy v rožmberském 

katalogu, ani jeden z nich se však příliš nezabýval Březanovou katalogizační praxí -

ostatně to ani nebylo cílem jejich pobytu ve Švédsku. Nerozpoznali tudíž, že řada těchto 

záznamů je jen podrobnějšími odkazy, ať už lokačními nebo konvolutními, a jsou proto 

duplicitní. 

Ke studiu rožmberského katalogu se o sto let později vrátila Milada Jedličková, která 

pracovala s jeho kopií uloženou v tehdejší Základní knihovně A V ČR? Při popisu 

nejrozsáhlejších oddílů katalogu se spolehla na Dudíkovy údaje a osobně sečetla pouze 

záznamy v těch oddílech, kterým Dudík v této souvislosti pozornost nevěnoval.3 

Počet titulů v oddílech rožmberské knihovny udávaný jednotlivými autory 

Pečírka Dudík* Jedličková Veselá 

Teologie 4457 4457 4458 4233 

Právo 700 1700** 284 531 

Medicína 1019 1633 868 

Historie 2582 2582 2582 1840 

Graf. sbírka 140 neuvádí neuvádí 118 

Filosofie 1400 neuvádí 1592 1733 

Poetika 500 neuvádí 557 556 

Hudebniny 175 neuvádí 176 180 

Celkem titulů 10.716 cca 11.000 I 1.282 10.059 
* Dudík na s. 76 v pozn. I uvádí, že použil Pečírkovy údaje 

** údaj platí pro celý druhý svazek tj. pro právo a medicínu dohromady 

I Pečírka, Zpráva o rukopisech českých ... , s. 82 - 84; Dudík, Forschungen in Schweden ... , s. 75 - 76. 
2 Jedličková, Rožmberská knihovna ... , passim. 
} M. Jedličkovájiž prostudovala Březanúv systém odkazú, a proto se v součtu děl těch oddílú, která provedla 
samostatně, výrazně neliší od těch, které byly v současnosti získány na základě databázového zpracování 
rožmberského katalogu. 
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Ani údaje o velikosti oddílů získané na základě databázového zpracování rožmberského 

katalogu nelze považovat za zcela přesné a deťinitivní. V několika případech není možné 

jednoznačně určit, zda se jedná o nedokončený katalogizační záznam, příliš podrobný 

odkaz, nebo zda jde o zápis v knihovně skutečně existujících exemplářů. Ještě větší 

problém způsobují podrobné rozpisy jednotlivých částí jednoho spisu, které lze lehce 

zaměnit za záznam o samostatném dokumentu. Vzhledem k tomu, že z dochovaných a 

nalezených rožmberských exemplářú představují vícesvazková díla jen zlomek, není 

možné ověřit Březanovu pečlivost při zaznamenávání počtu jednotlivých svazkú. 

Knihovna posledních Rožmberkú podle všeho těsně přesahovala hranici deseti tisíc 

titulů, počet svazkú se pohyboval okolo osmi tisíc. Přestože tak musíme snížit v literatuře 

tradovaný údaj o její velikosti, na počátku 17. století patřila přinejmenším ve střední 

Evropě k těm nejrozsáhlejším. Například knižní sbírka bavorských vévodú sice svou 

velikostí rožmberskou knihovnu o něco převyšovala, avšak knižní fondy v Mnichově 

narůstaly na přelomu 16. a 17. století závratnou rychlostí nikoli prúběžnou akvizicí, nýbrž 

především jednorázovými koupěmi rozsáhlých knihoven. Rozsahem knižních sbírek Petr 

Vok úspěšně konkuroval i císařově hlavní knihovně ve Vídni, která podle dnešních odhadů 

obsahovala v této době podobně jako rožmberská knihovna kolem osmi tisíc svazkl!. 

Rožmberská knihovna vyniká v českém prostředí tím více, že cílené budování podobně 

rozsáhlých knižních celků nebylo v českém aristokratickém prostředí vúbec běžné. 

Obvykle byly na českých zámcích a hradech jen menší knihovny v počtu několika desítek 

či několika set knih určených pro osobní potřebu vlastníkú. Jiný typ knihovny pak 

v českém prostoru představuje intelektuálně-bibliofilsky zaměřená sbírka žerotínská. Její 

rozsah ani přesnou skladbu už asi nikdy nezjistíme, bezesporu však obsahovala několik 

tisíc svazků. Dietrichsteinská knihovna, další významná domácí sbírka, která se stala 

podobně jako ta rožmberská součástí švédské válečné kořisti, sice dosahovala v polovině 

17. století velikosti devíti až deseti tisíc svazkú, avšak její hlavní jádro tvořily knihy 

získané pobělohorskými konfiskacemi celých knihoven. Rovněž velikost lobkovické 

knihovny se ještě v polovině 17. století pohybovala jen mezi 2000 - 3000 svazky." I 

přes naše neúplné informace o soudobých šlechtických knihovnách v Č'echúch je poměrně 

<I Richterová, vývoj roudnické lobkovické knihovny ... , s. 56: Zaoral. Stockholmský invcntM mikulovské 
knihovny z r. 1646 ... , s. 239. 
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jasné, že rožmberská knihovna byla co do velikosti nejrozsáhlejší českou knihovnou 

před bělohorského období. 

5.2. Zastoupení rukopisů a prvotisků 

Nejednoznačné katalogizační záznamy v rožmberském katalogu bohužel u řady spisů 

neumožňují určit, zda se jedná o tisk, či rukopis. Více než pět set záznamů postrádá údaje o 

vydání a vzhledem k tomu, že se nachází převážně v oddílech, kde rukopisy nebyly od 

tisků důsledně oddělovány, není možné stanovit, o jaký typ knihy se jedná. Je však 

pravděpodobné, že větší část z nich představovaly rukopisy.5 

I v případě, že odhlédneme od těchto nejednoznačných záznamů, měly rukopisy 

v rožmberské knihovně poměrně významný - dvanácti procentní - podíl. V rožmberské 

bibliotéce se jich k roku 1609 nacházelo nejméně 1089.6 Přinejmenším dvě třetiny z nich 

však tvořily rukopisy pocházející ze zrušených klášterů v Borovanech a v Třeboni, které 

byly do rožmberské knihovny fyzicky včleněny až za Petra Voka po jejím přestěhování do 

Třeboně. 7 Z púvodního počtu těchto vrácených klášterních rukopisú (848) se do dnešních 

dnú dochovalo jen 278 exemplářú. Umělecká hodnota iluminátorské výzdoby třeboňských 

rukopisú však byla prúměrná, nejsou vzácnějším celkem ani pokud jde o starobylost (šlo o 

rukopisy vesměs z pozdního 14. a 15. století). 8 Na příkladu zastoupení klášterních rukopisú 

je možné také ilustrovat posun ve skladbě šlechtických knihoven v průběhu druhé poloviny 

16. století. Rukopisy ze zrušených konventů tvořily v polovině 16. století téměř třetinu celé 

vévodské knihovny v Královci, v rožmberské knihovně o padesát let později již jen asi 9 % 

z celkové velikosti knihovny. Skutečně původní rožmberské provenience bylo tedy 

zbývajících zhruba asi 400 rukopisú. Nemalou část z nich tvořily knihy vzniklé přímo na 

rožmberském dvoře a jejich celkový počet byl ovlivněn i poměrně rozsáhlými nákupy 

rukopisů s výraznou sběratelskou hodnotou.'> 

, K neúspěchu v pěti procentech při určování knih v dobovém katalogu dietrichsteinské knihovny dospěl při 
jeho obsahové analýze i Zaoral, Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646 ... , s. 239. 
(, V podobně rozsáhlé dietrichsteinské knihovně se nacházelo jen 126 rukopisů, srovnej Zaoral, Stockholmský 
inventář mikulovské knihovny z r. 1646 ... , s. 239. 
7 K. Dudáček objevil inwntáf- knih vrácených oběma klúšterLlIll z roku 1659, v jehož závěru jsou sumárně 
uvedeny i rukopisy (restituovúno bylo 137 pergamenových a 771 papírových kodexú), viz Dudáček, Vznik a 
vývoj rožmberské knihovny ... , s. 20: Podle Salaby, Ještě poznámky ... , s. 335 měly do rožmberské 
knihovny vplynout i některé rukopisy z kláštera Zlatá Koruna (Salaba neuvádí pramen). 
8 Zhodnotil Ivan Hlaváček, Studie k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské. Knihovna 
kláštera třeboiíského v rámci děj iny knihoven českých augustiniánských klášterů, Sborník historický 12, 
1964, s. 5-52. 

<) Ke sběratelské hodnotě rukopisú Hartig, Die GrUndung der MUnchener Hotbibliothek ... , s. 49. 
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Zastoupení rukopisů v jednotlivých oborech rožmberského katalogu (viz tabulka) 

odpovídá akvizičnímu vývoji a obsahovému složení těchto oddílú. Klášterní rukopisy 

výrazně ovlivnily skladbu právnické a filosofické literatury a zejména pak oboru Teologie. 

kde mezi rukopisy tvořily většinu. Naopak mezi alchymistickými. historickými a 

lékařskými rukopisy převažovaly ty. u nichž můžeme předpokládat. že vznikly až ve druhé 

polovině 16. století. 

procentuální podíl 
Obory počet rukopisů rukopisll v oddílu 
Teologie 513 11% 
Historie 146 8% 
Medicína IV' JJ 13% 

Právo 79 13% 

Filosofie 152 8% 

Poetika 55 9% 

Hudebniny ]] 6% 

U většiny rukopisú v rožmberském katalogu bohužel chybí jakékoli bližší, například 

časové údaje. Mezi dochovanými exempláři sice rukopisy představují poměrně významnou 

část, většinu z nich však tvoří právě ony klášterní rukopisy. které byly její součástí jen 

značně omezenou dobu. Na základě Březanových údajú tedy nelze o včtšině rožmberských 

rukopisů - kromě jejich obsahového zaměření a použitého jazyka - téměf' nic dalšího říci. 

Čeština se objevuje, pokud nám to dovolují poznat Březanovy stručné katalogizační 

záznamy, ve sto pěti rukopisech. Část z nich sice pochází ze zrušených klášterú (spisy 

věnované husitství, slovníky). v češtině však byly psány například i pozdější náboženské 

polemiky jednoty bratrské a poměrně často i knihy lékařské. Německý jazyk je zastoupen 

ve sto osmi rukopisech, nejvíce v oddílech Medicína. Historie Cl Filosofie. 10 

lnkunábule, nejstarší tištěné knihy. tvořily v rožmberské knihovně 5 % (462 tiskú). 

Téměř polovina z nich (199 prvotiskú) pocházela z kláštcrlt v Borovanech a v Tl-eboni. 11 

Hlavní podíl v rožmberské knihovně přirozeně získaly tisky vydané po rocc 1500. ktcré 

tvoh1y 78 % celé knihovny. Pro srovnání múžemc uvést. žc v dietrichsteinské knihovně 

1(1 Václav Bok, lur Vertretung der deutschsprachigen Literatur in der Bibliothek der Herren von Rosenberg, 
in: Studien zum Humanismus in den bohmischen Uindern, hrsg. von Ilans-Bernd Ilm'der und I-Ians Rothe, 
Koln-Wien 1991, s. 52 uvádí, že se v rožmberské knihovně nacházelo 64 nl'meckých rukopisll. 
II Srovnej Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 19 a také Vesclú, Rožmberská knihovna, in: 
Rukověť ... , (v tisku). 
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představovaly inkunábule jen 2 % a naopak knihy vydané v 16. a 17. století tvořily celých 

90 % její velikosti.1 2 

5.3. Jazyková skladba rožmberské knihovny (příloha V/graf 1 a 2) 

V jazykové skladbě rožmberské knihovny si 69% podíl udržela latina, což jen dosvědčuje 

mimořádné a prvořadé postavení tohoto jazyka v dobové písemné kultuře. Ještě častěji se 

s latinskými spisy setkáváme v pododdílu Poetika, kde tvořily asi 70 % všech básnických 

skladeb. Jazyk vzdělanců a učenců se díky odborným přírodovědným i filosofickým dílům 

výrazněji uplatnil také ve vlastním oddílu Filosofie, kde tvořil 75 %. Nejvyšší zastoupení 

(79 %) latina dosahovala v oddílu Právo, ve kterém ovšem tvořily výraznou skupinu 

středověké rukopisy a prvotisky. Naopak nejmenší podíl pohybující se kolem 53 % získal 

latinský jazyk v rožmberské hudební sbírce. 

Jen asi jedna čtvrtina spisů v knihovně byla napsána či vytištěna v německém jazyce, 

přičemž díky databázovému zpracování bylo možné upřesnit některé již publikované 

údaje. Pokud jde o celkové procentuální zastoupení německého jazyka v knihovně (24 %), 

shodují se mé výsledky s publikovanými údaji prof. Václava Boka, lišíme se však 

v závěrech týkajících se podílu němčiny v jednotlivých oborech. 13 Dle mých výzkumů se 

nejvíce německých knih objevilo mezi historickou literaturou (32 %) v Medicíně (29 %), a 

naopak nejméně ve Filosqfii (16 %) a v Právu (18 %). 

lazyk* 
latina 

počet spisů 

6750 
němčina 2435 
čeština 489 
řečtina 134 
italština 64 
francouzština 33 
hebrejština 19 
španělština 9 
polština 8 
angličtina 4 

* zhruba 300 spisll v rožmberské knihovny bylo dvou a vícejazyčných 

I.:' Zaoral, Stockholmský inventář mikulovské knihovny z r. 1646 ... , s. 239. 
13 Bok, Zur Vertretung der deutschsprachigen Literatur ... , s. 49 - 55. Odlišné údaje Václava Boka jsou 
patrně zapf'ičiněny tím, že převzal nadhodnocené údaje Jedličkové o velikosti jednotlivých oddílů, čím se 
mění i celková proporce v jazykovém složení knihovny. Nejvyšší zastoupení němčiny uvádí pro oddíl Práva 
(36 %). Historie a Teologie má mít kolem 27 %. nejméně pak Filosofie a Medicína (17 %). 
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Bez zajímavosti nejsou ani jazykové rozbory tištěné části rožmberské knižní sbírky. Ta 

obsahovala více latinských spisů, než byl jejich průměrný podíl v evropské tištěné 

produkci v letech 1501 - 1600. V Evropě bylo v průběhu 16. století latinsky vytištěno 

zhruba 51 % veškeré tištěné produkce, přičemž v rožmberské knihovně jich bylo 65 %.1-+ 

Naopak jazykově německé tituly měly v knihovně posledních Rožmberkli o něco nižší 

zastoupení (30 %), než byl jejich průměr v tiskařské produkci evropských tiskáren (38 

%).15 

Český jazyk připadá jen na 5 % z celkového počtu spisů. S češtinou se nejčastěji 

setkáváme v teologickém oddílu rožmberské knihovny. kde jí bylo napsáno celých 7 % 

spisů a v pododdílu Poetika (6 %). Oba obory patřily k těm. kam ve větší míře pronikla 

domácí tiskařská produkce a to také ovlivnilo jejich výslednou jazykovou skladbu. Naopak 

nejméně českých knih (3 %) se objevovalo v oddílech Právo, Historie a Fifos(die. 

Zastoupení italštiny a řečtiny se pohybovalo okolo jednoho procenta a ostatní jazyky -

hebrejština, francouzština, španělština a angličtina - nedosahují ani tohoto podílu. S 

většinou tiskli v řeckém jazyce se setkáváme v Poetice a v oddílu Filosofie. Šlo však 

především o jazykové slovníky a gramatické příručky. Rovněž tak devatenáct spisů. 

v nichž se objevuje hebrejský nebo aramejský jazyk, představuje především soudobé 

jazykové příručky. Výjimku tvoří jen několik exemplářů hebrejských biblí v oddílu 

Teologie. 

Vyjma hudební tisky. mezi kterými byla italština zastoupena 16 %. se tento 

jihoevropský jazyk objevuje v rožmberské knihovně jen v ojedinělých případech. Jednalo 

se například o italská vydání státovědných teorií a polemik (spor papeže s Benátkami). 

italské reálie (starověké Tacitovy dějiny. dějiny Neapole). lingvistické texty, práce o 

architektuře a šlechtické etiketě (Castiglionův Dvo!\m, Kam1žr Claudia Corte. Lorenzo 

Sirigati) a zábavnou literaturu (blíže neurčená opera, Boccacciovy Novely). 

Francouzština se třiceti třemi spisy rovněž patřila v rožmberské knihovně jednoznačně 

k okrajově zastoupeným jazykům. Pouze ve Filos(?fii a Poetice se objevuje vícero děl 

napsaných tímto jazykem. a to z oblasti militarií, zemědělství, lingvistiky. lovectví. 

14 Erdmann Weyrauch, Der Buchdruck des 16 . ./ahrhunderts. Prolegolllen<1 zur Genese des "typographical 
man", in: Oas Buch in Praxis LInd Wissenschaťt. 40 Jahre Oeutscbes Bucharchiv MUnchen - eine Festschritt 
hrsg. von Peter Vodosek, Wiesbaden 1989, s. 694. 
15 Erdmann WeyraLlch, Oas Buch als Trager der frUhneuzctlichen KOllllllunikationsrevolution. in: 
Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16. und 19 . .lahrhunderts. K(iln - Weimar - Wicn 
1995. s. 1 - 13. 
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filosofie a emblematiky. V jiných oddílech sbírky byly ve francouzštině zastoupeny 

například eseje Michela de Montaigne, spis Fran<ťoa Rabelaise, Agostina Ramelliho nebo 

Dialogy Juana Luise Vivese. 

Naprosto okrajovou a výjimečnou záležitostí byly knihy v polštině, angličtině a 

španělštině. Ty se nalézaly výhradně v oddílu Teologie a Historie. 16 

Z domácí tiskařské produkce byly do rožmberské knihovny získávány především 

jazykově české tisky (318).17 Celkově se do jihočeské sbírky dostalo II % všech jazykově 

českých knih vydaných v českých a moravských tiskárnách 16. století a jejich výsledný 

podíl v knihovně je o sedm procent vyšší, než byl jejich průměrný podíl v domácí tiskařské 

produkci. lll Oproti tomu zastoupení jazykově německých tiskú domácí tiskařské 

provenience zhruba odpovídalo jejich podílu v celkové tiskařské produkci. 19 Nejméně byly 

do rožmberské knihovny získávány domácí tisky v latině - těchto 114 tiskú představuje 

pouze 8 % z celkové domácí latinské tiskařské produkce. Latinsky tištěná díla přitom měla 

v rudolfinské Praze početní převahu nejen nad německými, ale i nad českými tisky?O 

Kromě řady spisú, ve kterých se objevovalo vícero jazykú najednou (především jazykové 

slovníky), se ostatní jazyky v tiskařských bohemikách rožmberské knihovny objevují jen 

výjimečně. Z italské produkce pražských tiskařů byl získán pouze italský popis římských 

památek Egidia Sadelera (příloha 1/384) ajeden hudební tisk (příloha 1/385).21 Již zmíněný 

spis Agostina Ramelliho věnovaný sestavování mechanických přístrojú (bohužel dnes 

neznámý) byl patrně ve francouzštině a snad i v italštině (příloha 11364). 

Jr, Pro srovnání posunu jazykové struktury českých knihoven v první polovině 17. století: Lobkovická 
knihovna v roce 1678 obsahovala klasické jazyky ze 3 %. románské jazyky z 12 %. němčinu z 7.5 %, češtinu 
z 10 %; viz Richterová. vývoj roudnické lobkovické knihovny .... s. 105. 
17 V žerotínské knihovně se nacházelo jen asi 150 jazykově českých tiskLI viz Tobolka. Žerotínská knihovna 
.... s. 9. 
18 Údaje o jazykovém složení domácí tiskařské produkce přináší studie Anežka Baďurová - Mirjam 
Bohatcová- Josef Hejnic, Frekvence tištěné literatury 16. století v Čechách a na Moravě, Folia historica 
Bohelllica 11. 1987, s. 321 - 343. 
I') Dvacet th jazykově nčmeckých tiskli v rožmberské knihovně odpovídá 12 % celkové domácí tiskařské 
produkce v němčině. 
20 Anežka Bad'urová, Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tiskli z let 1501 -
1800, Knihy a dějiny 4/1. 1997, s. 28. 

21 Přehled o počtu cizojazyčných vydúní jednotlivých tiskaři'! rudolfínské doby přináší studie A. Baďurové. 
Rudolfinský knihtisk "', s. 21 - 39. 
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5.4. Typografická skladba rožmberské knihovny (příloha V /grať 3 a 4) 

Více než polovina všech tištěných spisú v rožmberské knihovně byla vydána v německých 

tiskárnách. Již mezi rožmberskými prvotisky získala produkce německých tiskařú výsadní 

postavení, o které se však dělila s tisky z italských měst. Německý knihtisk sice v prúběhu 

16. století negativně ovlivnila náboženská krize, zároveií. však politická roztříštěnost 

německé říše představovala příznivé podmínky pro vznik celé řady větších i menších 

tiskáren. Naopak ve státech s vyšší mírou centralizace, jako byla Anglie, Itálie nebo 

Francie, bylo typografické umění plánovitě soustředěno do několika nejdúležitějších 

měst.22 Změna v relativně vyrovnaném zastoupení přírústkú z knižní produkce okolních 

zemí v rožmberské knihovně nastala v 80. letech 16. století. Od té doby se na jihočeském 

dvoře jednoznačně prosadila knižní produkce z Německa na úkor tiskú z ostatních zemí. 

Tento stav ovlivňovala nejen geografická blízkost německých zemí a možnost bez větších 

obtíží odtud získávat jazykově německé tituly, ale především struktura tehdejšího knižního 

trhu a zprostředkovatelská role německých knihkupců, pro české prostředí zásadní. Vysoký 

podíl literatury pocházející z Německa je pochopitelný vzhledem k aktivním vazbám 

českého knižního obchodu (a potažmo i rožmberského dvora) na německý trh s knihami?3 

Výrazným zdrojem tisků z Německa byly v rožmberské knihovně od konce 16. století 

tiskárny ve Frankfurtu nad Mohanem, který se vedle své role centra knižního obchodu 

stává od roku 1549 i výrazným střediskem knihtisku.24 

Zastoupení německých středisek knihtisku v rožmberské knihovně (výběr) 

Frankfurt nad Mohanem 
Lipsko 
Kolín nad Rýnem 
Norimberk 
Wittenberk 
Hanau 
Heidelberk 

počet ITdállí 
909 
378 
371 
346 
296 

95 
81 

Neustadt a. d. Haardt (dnes Neustadt a. d. Weinstrasse) 76 
Magdeburk 70 
Jena 60 

22 Uwe Neddermeyer, Von der Handschritt Zllm gedruckten Buch: Schrittlichkeit uml Leseninteresse im 
Mittealter und in der ťrUhen Neuzeit: quantitative und qualitative Aspekte. Wiesbaden 1998. 
2J Srovnej Václav BLižek, Zahraniční trhy a kultura šlechtických dvorll v př'edbělohorských českých zemích. 
Český časopis historický 89. 1991. s. 692 - 713; Zdeněk Šimeček, Geschichte des Buchhandels in Tschechien 
und in der Slowakei, Wiesbaden 2002. 
24 Weyrauch. Der BlIchdrllck des 16 . .lahrhunderts .... s. 683 - 700. 
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Mnichov 
Marburk 
Helmstedt 
Erfurt 
Špýr 
Drážďany 

Freiburg i. Breisgau 

49 
40 
30 
25 
25 
21 
22 

Až do 90. let 16. století ~ alespoň pokud jde o průměrný nárůst produkce ~ držela krok 

s německou i švýcarská knižní výroba, jejíž celkový objem v rožmberské knihovně dosáhl 

14 %. Z Basileje a Ženevy na jih Čech přicházela především teologická a právní literatura, 

od konce 16. století však švýcarské tisky poměrně výrazně ubývaly. 

Zhruba jedna desetina tisků doputovala do rožmberské knihovny až z francouzských 

měst, především z Lyonu a z Paříže. Zdá se, že pľoblémy Francouzů s exportem svých knih 

na zahraniční tľhy se projevily i v jihočeském prostředí ~ s výjimkou let 1511 - 1520 a 

1601 - 1611 se zastoupení knih z Francie nijak nezvyšovalo, a to i přes tamní stoupající 

tiskařskou produkci.25 

Pokud jde o produkci italských tiskáren, více než třetinu italských tisků zastoupených 

v rožmbeľské sbírce tvořily pľvotisky. Vysoký podíl starší liteľatury pocházející z Itálie je 

ještě více patrný ve srovnání s německou prvotiskovou produkcí. Zde tvořily prvotisky jen 

13 %, na rozdíl od italské, kde jde o 65 %. Zvláště po roce 1510 se ale knihy 

z Apeninského poloostrova dostávaly do rožmbeľské knihovny spíše výjimečně. Svůj vliv 

tu mohl sehrát útlum tľadičních cest Rožmbeľků na italské univerzity spojených 

s rozšiřováním rodové sbírky o italské knihy, hlavní roli však v tomto případě bezesporu 

měl vývoj italského knihtisku. Benátky ~ jeho hlavní centrum ~ procházely od 20. let 

hlubokou recesí a záľoveň se nástupem ľeformace vÝľazně zhoršily možnosti italského 

knižního expoľtu, který do té doby jednoznačně převažoval nad prodejem na vnitřní tľh. 

Italská knižní produkce 16. století již byla orientována především na domácí prostředí ?6 

VZľůstající role tisků z nizozemských tiskáren v evropském a především německém 

! knižním obchodu, související s kvantitativním ľozvojem nizozemské knižní produkce, se 

I v ľožmberské knihovně projevila až od 80. let 16. století. Do té doby minimální ľecepce 
f 

\ nizozemských knih tehdy dosáhla úrovnč francouzských tiskli, ale například i těch z 

:" Neddenneyer. Von der Handschri tl zum gedruckten Buch ...• s. 412. V rožmberské knihovně se například 
vúbec neprojevil pf"echodný nári'lst francouzského exportu po roce 1526. 
2<, Neddermeyer. Von der Handschri n ZlIl1l gedrucktcn Buch .... s. 412, 456 - 457. 
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českých zemí. Nízké zastoupení měly v rožmbeľské knihovně 

tiskáľen. 

tisky z ľakouských 

Knihy z kulturně a geogľaficky vzdálenějších zemí Evropy (Anglie, Španělsko, 

Dánsko, počtem knih sem patří i Polsko) se v rožmbeľské knihovně vyskytovaly jen 

naprosto výjimečně. To souvisí ale i s tím, že vlivem ľůzných okolností byla produkce v 

těchto zemích zaměřena převážně na vnitřní tľh. Například výrazný náľůst výroby 

anglických knih v průběhu 16. století se vlivem omezeného anglického expoľtu a striktních 

cenzurních nařízení v evropském knižním trhu téměř neprojevil. 27 Není tedy divu, že 

v rožmbeľské knihovně tyto knihy nedosahovaly ani jednoprocentního zastoupení. 

České a moravské tiskárny (příloha V/gľaf 5) 

Z českých a moravských tiskáľen se v rožmberské knihovny ocitlo 472 titulů vydaných v 

letech 1488 až 1611. Přestože se na pľvní pohled jedná o malý soubor - představoval 

pouhých 5 % její velikosti - ve srovnání s celkovým počtem knih vydaných v Čechách a 

na Moravě v průběhu 16. století jde o poměrně reprezentativní sbírku. Z tehdejší domácí 

tiskařské produkce, kteľá dosáhla celkového počtu kolem 4000 tisků, bylo do rožmberské 

knihovny získáno celých 10 %?8 

Protože u většiny rožmbeľských bohemik není možné zjistit ani přibližnou dobu, kdy 

byly do rodových knižních sbíľek získány, bude zajímavé srovnat - poměrně výrazné -

proporční rozdíly v chronologickém vývoji tiskařské produkce a jejím zastoupení 

v rožmberské knihovně. Na počátku 16. století (1501 - 1525) bylo v domácích tiskárnách 

vytištěno asi 5 % z celkového počtu všech publikací vydaných na českém území v 16. 

století a podobný podíl měly tisky z tohoto období i v rožmberské knihovně. V období 

1526 - 1550 bylo již do rožmbeľské knihovny získáno procentuálně více knih (15 %), než 

bylo tehdy vydáno (10 %). Ještě větší zastoupení měly v rožmberské knihovně knihy 

domácích tiskařů vydané v letech 1551 - 1575 (až 22 %), ačkoli jejich podíl na 

celkové tiskařské produkci dosahoval jen 15 %. V poslední čtvtině 16. století zájem o 

českou tiskařskou produkci v rožmberském prostr'edí naopak výrazně poklesl. Ačkoli 

v letech 1576 - 1600 české a moravské tiskárny vytiskly celých 70 % veškeré domácí 

27 Neddenneyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch ... , s. 456. 
n vývojové tendence českého a moravského knihtisku v 16. století z hlediska kvantity shrnula F3a,furová -
Bohatcová Hejnic, Frekvence tištěné literatury ... , s. 321 - 343. 
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produkce 16. stoletÍ, knihy z tohoto období představovaly v rožmberské knihovně jen 58 % 

z jej ich celkového počtu. 

V prt"tbčhu 16. století pt"tsobily na území Čech a Moravy tiskařské dílny ve dvaceti 

třech městech. Většina z nich, konkrétně tiskárny ze sedmnácti sídel, byla v rožmberské 

knihovně zastoupena. Nutno přitom dodat, že z úplného spektra měst, které se u nás v 16. 

století mohly pochlubit vlastní tiskařskou oficínou, chybí v rožmberské knihovně pouze ty 

krátkodobě pt"tsobící, jež v dobové tiskařské produkci zanechaly jen kvantitativně 
• • J<) 

nevyrazne stopy.-

Sídla českých a moravských tiskáren zastoupených v rožmberské knillOvně30 

Bělá pod Bezdězem 
Jestkovice 
Kutná Hora 
Litoměřicc 

Louka nad Dyj í 
Náměšť nad Oslavou 
Vilémov 
Vimperk 
Ivančice 

Brno 
Mladá Boleslav 
Plzeň 

Prostějov 

Litomyšl 
Olomouc 
Kralice 
Praha 
bez místa vydání 

3 
4 
4 
II 
16 
17 
19 

331 
55 

C<) Například tiskárny v Kromčříži, Velkém Meziříčí nebo Chebu. Některé dnes neznámé a nedochované 
tisky, které známe jen z Březanova katalogu, by bylo možné přisoudit konkrétním tiskařům na základě jejich 
- jinými tisky doloženého- púsobení v tom či onom městě: například Bartoloměj Albrecht Forman působil 
v Brně od roku 160 I jako jediný tiskař, je tedy pravděpodopobné, že další dva brněnské výtisky z této době 
zmíněné Březaněm, vydal právč on. K brněnskému knihtisku Milan Kopecký, K 500. výročí knihtisku 
v Brně, Z Kralické tvrze XIII, 1986, s. 8 - 14; Vladislav Dokoupil, Soupis brněnských tisků. Staré tisky do 
roku 1800, Brno 1978 . 

.10 Podrobný přehled o zastoupení jednotlivých českých a moravských měst a tiskařll v rožmberské knihovně 
pr-ináší příloha II. Několik tiskli bylo vydáno současnč ve dvou městech, napJ-íklad P/"úva manskú z roku 
1538. viz Soupis tiskaJ-ských bohcmik -- pr-íloha 1/357. 
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Z moravských tiskáren doputovalo do rožmberské knihovny jen 54 knih. Nejvíce jich 

bylo získáno z tiskárny jednoty bratrské v Kralicích. a to bez zprostředkovatelské role 

knihkupcú. Co do zastoupení se bratrské tiskárně vyrovnala jen produkce olomouckých 

tiskařú Kašpara Aorga a Jana GUnthera z Prostějova. Z ostatních moravských měst 

pocházely již jen jednotlivé exempláře. V rožmberské sbírce naopak zcela chyběly 

mikulovské tisky Simprechta Sorga. který vydal 17 knih pro tamní sektu novokřtěncú. dále 

tisky z Lulče, Meziříčí nad Oslavou (dnes Velké Meziříčí), Kroměříže a Starých Hor u 

Jihlavy. Z produkce těchto tiskáren je ovšem známo jen několik knih. Celkově nízký počet 

tiskli z moravského prostředí v jihočeské knihovně naznačuje, že při jejich recepci hrál 

větší roli konkrétní zájem získat vybrané tituly a osobní kontakty Rožmberkú než 

pravidelný nákup prostřednictvím knihkupcú. V rožmberské knihovně se tak nemohlo 

výrazněji projevit období kvantitativního rozvoje moravských tiskú v letech 1554 - 1567 

ani intenzivnější činnost v letech 1579 - 1585, kdy produkce moravských tiskáren zčásti 

překonávala výkony soudobých tiskáren v Čechách.JI 

Z tvorby českých tiskáren chybí v rožmberské knihovně v podstatě jen tisky chebské, 

kde v 70. letech krátkodobě púsobili dva němečtí tiskaři. Dominantní postavení měly 

tiskárny pražské, z nichž pocházelo celkem 340 knih. V prúběhu 16. století púsobilo v 

Praze zhruba 37 tiskáren, přičemž více než polovina byla svou produkcí v rožmberské 

tiskárně zastoupena. Nejvíce tiskú pocházelo ze tří největších pražských oficín druhé 

poloviny 16. století: tiskárny Jiřího Černého, Melantrichovy dílny a z podniku Adama 

z Veleslavína. 

Z tiskárny Jiřího Černého z Černého Mostu (Nigrina), který vydával literaturu převážně 

na zakázku, dnes známe více než 600 tiskú (v rožmberské knihovně se jich nacházelo 39). 

Nigrinovská dílna neváhala brát zakázky s náročnou typografickou úpravou a nebránila se 

ani objednávkám tiskú v italštině a španělštině, hudebních děl s notovými záznamy i tisky 

s emblematickými ilustracemi. byť jejich počet nepřesahuje desítky titulú.32 Naopak Jiří 

'I Baďurová- Bohatcová _. Hejnic, Frekvencc tištěné literatury .... s. 327. 
'C Miriam Bohatcová·- Josef Hejnic, Knihtiskař ./ihk Nigrin ajednolistové .,Proroctví" ./indřicha Demetriana. 
Sborník Národního muzea v Praze, řada A - historie, 35/2, 1981, s. 73 - 132: Petr Daněk. Tisky vokální 
polyťonie pražské provenience do roku 1620, Documenta Pragensia 10/ I. 1990. s. 219 - 238; ./aroslava 
Kašparová, Španělské tisky 16. století z dílny pražského tiskaře Jiřího N igrina. Docllmcnta Pragensia 1011, 
1990, s. 209 - 218. 
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Melantrich z A ventýnu a zejména jeho nástupce Daniel Adam z Veleslavína 

upřednostňovali výběrový nakladatelský program doplňovaný komerčními zakázkami. 33 

Pražské tiskárny zastoupené v rožmberské knihovně 
(produkce u rodinných podnikli byla sloučena, jde tedy o produkci celých tiskařských rodin) 

Tiskař Žaltáře I 
Tiskař Pražské bible 2 
Egidius Sadeler 2 
Šebestián Oks z Kolovsi 2 
Sixt Palma Močidlanský 2 
Mikuláš Pštros 2 
Kašpar Kargesius 2 
Pavel Sessius 3 
Mikuláš Konáč z Hodiškova " .) 

Ondřej Kubeš ze ŽíPll 3 
Jan Kosořský z Kosoř 4 
Václav Maryn z Jenčic 4 
Michael Petrle 7 
Jan Jičínský 7 
Daniel Sedlčanský 9 
Burián Valda 10 
Bartoloměj Netolický z Netolic 10 
Severýnové z Kapí Hory 12 
Hadové 15 
Dačická tiskárna 22 
Schumanská tiskárna 24 
Jiří Melantrich z Aventýnu 32 
Jiří Černý z Černého Mostu 39 
Daniel Adam z Veleslavína 53 

s.t.n. 72 

-',' Mil:ialll BohatcovLÍ, Knižní II publicistická tvorba 1550 - 1650. in: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a 
residenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, ed. Eliška Fučíková, Praha - Londýn -
Milán 1997. s. 332 - 339. 
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Rožmberský dvůr zřejmě udržoval úzké vazby s Danielem Adamem z Veleslavína. 

Svědčí o tom několik skutečností. Od roku 1578, kdy V cleslavín poprvé vystoupil jako 

společník svého tchána v knihtiskařském podnikání. do rok u 161 I, kdy se po smrti Petra 

Voka uzavírají akvizice pro rožmberskou sbírku a zápisy do jej ího katalogu, vydal Daniel 

Adam a jeho dědicové celkem 237 tiskll. 34 Do rožmberské knihovny byla získána celá 

čtvrtina tiskařské produkce, kterou tato dílna do Vokova úmrtí vydala. Václav Březan 

vybíral pro rodovou knihovnu především historickou a lékařskou literaturu v českém 

Jazyce, která ostatně v nakladatelském programu veleslavínské tiskárny jednoznačně 

převažovala. 

O úzkých vztazích svědčí i Veleslavínovy dedikace Vilémovi a Petru Vokovi. Oba 

vladařové navíc obvykle nakladatelská věnování velkoryse finančně ocenili.35 Na rozdíl od 

většiny podobných dedikovaných děl (v domácí tiskařské produkci jich můžeme napočítat 

téměř stovku - viz příloha č. III) byl autorem většiny rožmberských dedikací 

z veleslavínské tiskárny sám tiskař, nikoli překladatel či autor, jak bylo obvyklé. 

Rožmberkové také od Veleslavína odebírali část jeho nákladu úředních a právních tisků a 

také školní učebnice, které poté bezplatně rozšiřovali na svém dominiu do škol, mezi 

úředníky rožmberské ústřední kanceláře a snad i mezi hejtmany na jednotlivých 

panstvích.36 Je možné, že na Daniela Adama se Březan obracel i jako na hlavního 

zprostředkovatele při nákupech knih vydávaných v Praze. 

O Březanových "mimoúředních"' kontaktech s veleslavínskou tiskárnou svědčí i další 

fakta. Jména Melantricha a Veleslavína jako jediná archivúř v rožmberském katalogu 

zaznamenával u impres tisků zjejich tiskáren. Březanovi jistě bylo blízké jak 

Veleslavínovo původní povolání universitního profesora historie, tak i Veleslavínův ediční 

program propagující soudobou - domácí i zahraniční - historickou produkci. Přestože 

osobní a pracovní vztahy rožmberského archiváře a knihovníka s pražským tiskařem 

nejsou jinými prameny doloženy, sám Břczan na ně upozornil v katalogu rožmberské 

knihovny. V katalogizačním záznamu druhého vydání Moskevské kroniky Alessandra 

Guagniniho, kterou vytiskli Veleslavínovi dědicové v roce 1602, označil sám sebe za 

spoluautora jejího překladu (příloha lV/obr.22).37 Púvodní ph~kladatel - vysokomýtský 

,4 Mirjam Bohatcová- Josef Hejnic, O vydavatelské činnosti veleslavínské tiskúrny (1578-1620). Folia 
Historica Bohemica 9, 1985, s. 290 - 388. 
35 Například v roce 1596 dostal Veleslavín od Petra Voka 100 kop gr. míšo za dedikaci českého vydání 
Mattioliho Herbál'e. 
3(, Pánek, K rozšiřování pražských tiskli ... , S. 239 - 253 . 
. 17 Březan, Historie, fol: 848 (s.v. Kronyka Mozkcwská). 
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měšťan Matouš Hosius, který je jako jediný v předmluvě tisku skutečně uveden jako 

překladatel - zemřel ještě před prvním vydáním kroniky v roce 1589, a není proto 

vyloučené, že třináct let poté, kdy se Veleslavínovi dědici rozhodli moskevskou kroniku 

vydat znovu, požádali o úpravu původního překladu rožmberského historika. Březanovy 

mimořádné znalosti veleslavínské produkce potvrzuje i další záznam v jeho katalogu. Se 

svolením jednoty bratrské vydal Daniel Adam v roce 1590 Žalmy Jiřího Strejce 

Zábřežského, aniž by v tisku uvedl své jméno a místo vydání. Absence impresa svedla 

moderní badatele k dohadům, zda bylo dílo bratrského autora vytištěno v Kralicích, či u 

Veleslavína, nebo v tiskárně .Jana Schumanna. Březan však původ tisku znal a chybějící 

údaj o tiskaři a místu vydání Žalmu doplnil v rožmberském katalogu Veleslavínovým 

'. 3X jmenem . 

. 'X Tento Bf'czanLlv údaj potvrzuje domněnku M. Bohatcové. viz Bohatcová - Hejnic, O vydavatelské činnosti 
veleslavínské tiskúrny (1578 - 1620) .. " s. 334. Č. 76. 
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6. OBSAHOVÁ SKLADBA ROŽMBERSKÉ KNIHOVNY 

Již zběžný pohled na procentuální zastoupení jednotlivých oború v několika rozsáhlých 

šlechtických knihovnách ukazuje, že knihovny sběratelského typu mohou leccos prozradit 

o zájmech svých vlastníkl't. Například osobní záliba brunšvického vévody Jindřicha Julia 

v římském právu se výrazně projevila i na podobě jeho sbírky právní literatury, jenž tvořila 

téměř čtvrtinu celé jeho knihovny. V rožmberské knihovně převládala - podobně jako ve 

většině podobných sbírek - teologická literatura (42 %). V rožmberské sbírce byla také 

nadprl'tměrně zastoupena historická literatura (19 %), lékařské a alchymistické spisy (9 %), 

básnické skladby (6 %) a hudebniny (2 %), jak je patrné při srovnání s podobnými 

evropskými knihovnami (viz příloha V/grafy č. 6-11 ).' V zastoupení historické literatury 

zastínila rožmberskou knihovnu pouze sbírka Ferdinanda Tyrolského, s 23% podílem 

tohoto oboru bychom se ale mohli setkat i v katalogu zámecké knihovny v Koburku z roku 

1590.2 Devítiprocentním zastoupením medicínských děl se zase mohla pochlubit v roce 

1646 dietrichsteinská knihovna, ovšem skladbu této bibliotéky zejména v oboru lékařství a 

astronomie výrazně ovlivnila jednorázová koupě několikatisícové knihovny brněnského 

lékaře J. J. Praetoria, v níž tato literatura převládala. 3 

"P ARS PRIMA: Sacram Theologiam complectens" 

První a zároveň nejrozsáhlejší oddíl Teologie obsahoval 4.233 titulú, které tvořily 42 % 

všech rožmberských knižních sbírek. Dominantní postavení teologie bylo pro renesanční 

knihovny typické a vyjádřeno procentuálním podílem se obvykle pohybovalo kolem 40 %. 

Ještě vyšší zastoupení bylo typické především pro ty šlechtické knihovny, které byly 

budovány na základech starších rodových knižních sbírek. Reformační zápasy 

doprovázené prudkým nárl'tstcm tiskařské produkce ovlivnily například strukturu vévodské 

knihovny v Koburgu do té míry, že ještě v roce 1590 dosahoval její podíl teologické 

I Grafy byly vytvořeny podle údaj LI o velikosti jednotlivých oborů uvedených v následujících pracích: 
Heinemann, Die herzogliche Bibliothek zu WolfenbOttel ... , s. 45 - 50; von Kalte, Die "Bibliotheca Selenica" 
.... s. 135 - 153; Táž, Herzog August und die Kataloge seiner Bibliothek ... , s. 168 - 199; Kohler, Umfang 
und Bedeutung historisch-geographischer Werke ... , s. 230 - 231; Muchka. Pro captu lectoris habent sua ťata 
libelli: Knihovna Ferdinanda Tyrolského .... s. 126 - 127. 
2 Franz Georg Kaltwasser, Die Schlossbibliothek des Herzogs Johann Casimir von Sachsen-Coburg (1564 -
1633). Die Auťtindung ihrer der PIOnderung entgangenen Resten. in: Jahrbuch der Coburger Landesstiťtung 
1961. s. 13 - 26. 
, K obsahové skladbě dietrichstejnské knihovny Maťa, Nové prameny k českým dějinám ve švédských 
knihovnách a archivech ... , s. 278. 
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literatury až 52 %. O dvacet let později obsahovala knihovna brunšvických vévodt'I ve 

Wolfenbilttelu náboženské spisy již jen ze 43 %. Podobně velký podíl (42 %) měla v roce 

1632 teologická díla v knihovně Jindřicha Viléma ze Starhemberga. V bibliofilsko

sběratelských knihovnách vznikajících bez starších rodových základú však výsadní 

postavení teologické literatury postupně ustupovalo do pozadí ve prospěch nových obodL 

Například v rané knihovně brunšvického vévody a bibliofila Augusta, která vznikala 

v letech 1611 - 1628, tvořila teologická literatura už jen jednu třetinu její velikosti. Ještě 

nižší zastoupení (24 %) měla v ambraské knihovně Ferdinanda Tyrolského. 

Rozsáhlé teologické oddíly tehdejších šlechtických knihoven samozi-ejmě úzce 

souvisely s vysokým podílem náboženských spisú v soudobé tiskařské produkci. 

Vzájemnou podmíněnost rozvoje knihtisku a reformace pregnantně vyjádřil Erdmann 

Weyrauch: "bez knihtisku by nebylo reformace a naopak".~ A tak i rozsah teologické 

literatury v rožmberské knihovně vyjadřuje spíše akviziční možnosti rožmberského dvora a 

odráží spektrum soudobé tiskařské produkce, než by svědčil o mimořádném zájmu 

Rožmberkú o náboženské otázky. Nalezli bychom v ní vedle řady rúzných vydání bible v 

několika jazycích, biblických konkordancí a mešních knih, patristických i scholastických 

autonl a představitelú křesťanského humanismu i širokou plejádu děl luteránských, 

kalvínských i katolických teologll včetně sektál'ských pojednání, vzájemných polemik a 

věroučných doktrín. 

Asi jednu čtvrtinu celého oddílu (513 titulll) tvořily rukopisy a nezanedbatelný byl 

počet 218 inkunábulí. Některé teologické rukopisy získali Rožmberkové již za husitských 

válek, většina z nich však pocházela z klášterú v Borovanech a Třeboni, zrušených 

Vilémem z Rožmberka v 60. letech 16. století. Pokud jde o tištěné knihy, téměř polovina z 

nich (1.753 spisú) pocházela z německých tiskáren. Jejich výsadnímu postavení ani 

zdaleka nekonkurovaly tiskárny švýcarské, z nichž do rožmberské knihovny doputovalo 

celkem 467 tiskú náboženského zaměření. Třetí pozici překvapivě zaujali čeští a moravští 

tiskaři, kteří do rožmberské knihovny dodali 241 teologických tiskú a prosadili se tak i 

před tiskaři z Francie (123 knih) a Itálie (61 tiskú). 

Ve skladbě rožmberské knihovny se i projevil rllst produkce teologické literatury ve 20. 

letech 16. století související s počátky reformace. (příloha V/graf 12) Plynule vzrústající 

počet tiskú vydaných v následl~jících desetiletích pokračoval až do 80. let 16. století. kdy 

zastoupení teologické literatury vydané v tomto období dosúhlo dvojnúsobku proti období 

~ Weyrauch, Das Buch als Trager der Ťi'Ohneuzeitlichell K0Il1I11Unik<ltiollsrcvolutioll ... , s. 2. 
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předchozímu. V dalších letech tento akviziční trend již ovšem nepokračoval, spíše naopak. 

Počet "teologických novinek'" z přelomu 16. a 17. století, kdy byla rožmberská knihovna 

rozšiřována masivní akvizicí, odpovídá pouze úrovni nákupů knih, které byly vydávány v 

60. a 70. letech 16. století. 

Sbírka biblí, která vždy patřila k hlavním chloubám sběratelských knihoven, byla 

v rožmberské bibliotéce sice reprezentativní, svou velikostí (147 knih) však úrovně jiných 

knihoven nedosahovala. Například téměř poloviční knihovna vévody Jindřicha Julia ji 

překonávala o více než padesát biblí. Sbírka rožmberské biblické literatury obsahovala 86 

vydání celých biblí, 12 exemplářú Starého zákona, 42 svazkú Nového zákona a zbývající 

část tvořily jednotlivé, samostatně vydávané biblické části, nejčastěji Žalmy a Kniha 

Sirachova. Púvodní provenienci patnácti latinských rukopisných biblí - s výjimkou 

hebrejského Penlaleuchu a čtyř českých biblí - bychom však mohli znovu hledat ve 

zrušených klášterech.:'i Tištěné bible vydané po roce 1520 tvořila zhruba ze dvou třetin 

protestantská a kalvínská vydání, zbývající třetina pocházela z katolických center. Jen 

německý překlad bible od Martina Luthera se v rožmberské knihovně nacházel v pěti 

rúzných vydáních. Na jazykovém spektru tištěných biblí se již výrazně projevil dobový 

trend překladů do národních jazykú, přestože prvenství si stále ještě udržela latina.6 

V rožmberské sbírce také nesměla chybět alespoň některá vydání vícejazyčných biblí -

tzv. polyglott. Vedle osmisvazkové Královské hihle z antverpské tiskárny Christophera 

Plantina, vydané v letech 1569 - 1572, se Rožmberkové mohli pochlubit ještě pětijazyčnou 

biblí Eliase Hutera, tříjazyčným vydáním Nového zákona od Johanna Claia i Starým 

zúkonem Fran«oise Vatabla.7 

V rožmberské knihovně se nacházel pododdíl 180 děl patristických autorů, meZI 

nimiž dominovala díla Svatého Augustina (37), Svatého Jeronýma (15) a Jana Zlatoústého 

(13). Počet děl ostatních církevních otců se pohyboval mezi jedním až pěti spisy. Téměř 

polovinu patristické literatury tvořily rukopisy, prvotisky a tisky vydané do roku 1520 

(celkem 107 spisú). Výrazný podíl na vydávání tištěných verzí měly basilejské tiskárny, z 

nichž pocházelo celkem třicet vydání. Výrazný vzrúst edic patristických děl je 

v rožmberské knihovně patrný ve 20. a především v 60. - 80. letech 16. století, kdy došlo 

k velkému oživení patristiky spjatému s aktivitami potridentské katolické církve na 

5 To platí i pro soubor šedesúti šesti liturgických knih (především misálů a antifonářů), který byl tvořen 
převážně sU'edověkýllli rukopisy pravděpodobně klášterní provenience. 
Ó Jazyková skladba tištěných celých biblí: latina (50), němčina (19) a čeština (15), řečtina (5), hebrejština (2), 
italština (2), španělština (I). 
7 BJ-ezan. Teologie: ťol. 7 a 358. 

117 



tiskařském poli. 8 Přetrvávající zájem o díla církevních otciL a to nejen v katolických 

kruzích, měl však hlubší pozadí související s rozvojem textové kritiky v reformaci a 

humanistickým porozuměním pro antickou vzdělanost a jazyk. Na těchto "moderních 

vydáních" patristických děl se tudíž podíleli nejen katolíci (Georg Cassander, Franc;:ois 

DuJon, Jacobus Pontanus), ale i luteránští (Martin Moller) a kalvínští teologové (Johannes 

Oecolampadius ). 

Podíl středověkých scholastických autorů se v oddílu Teologie pohyboval mezi 5 - 10 

%. Nízké zastoupení oproti tomu měli v rožmberské knihovně autoři hnutí tzv. Devotio 

moderna, stejně jako spisy křesťanských humanistů. Až na početné spisy Erasma 

Rotterdamského (31 knih) jde spíše o ojedinělé exempláře: tři díla anglického biskupa 

Johna Fischera, jedno dílo italského humanisty Marca Antonia Flaminiho a Jacoba 

Arminia, Johanna Gansforta a dvě díla španělského humanisty Juana Luise Vivese. 

Rožmberská knižní sbírka zahrnovala četná díla související s reformací především v 

německy mluvících zemích. Přiměřený počet tisků se ovšem týkal i náboženské situace ve 

Francii, Nizozemí a Anglii. Nad dobovými náboženskými polemikami (včetně 

protižidovských) a disputacemi převládala exegetická literatura, biblické komentáře a 

kázání. Doplňovaly je tiskem vydávané konfese nejrůznějších vyznání, popisy 

basilejského, kostnického i tridentského koncilu, legendy i katechismy a spisy věnované 

organizaci církevní správy. Sběratelský charakter rožmberské knihovny ukazuje i následný 

přehled počtu vydání několika reformačních autorů zastoupených v rožmberské knihovně 

nejčastěji: 

Martin Luther 
Aegidius Hunnius 
Philipp Melanchthon 
Heinrich Bullinger 
J ohannes Brenz 
Théodore de Beze 
Jean Cal vin 
Martin B ucer 

108 vydání 
52 vydání 
51 vydání 
48 vydání 
24 vydání 
24 vydání 
22 vydání 
10 vydání 

Obtížné je i stanovit - byť jen přibližný - poměr katolické a nekatolické literatury 

v rožmberské knihovně. U mnoha méně známých autorú je témN nemožné zařadit jejich 

dílo do existujících náboženských směrú a při pokusech o určení jejich názorových 

x Christopher Dawson, Rozdělení, nebo reforma západního kf'esťanstva?, Praha 1998, s. 134. 
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východisek většinou nepomáhají ani silně krácené a zároveň obecné názvy jejich spisů. Jen 

omezenou pomúckou múže být náboženská orientace především německých tiskáren.9 

Alespoú přibližně lze říci. že podíl katolické literatury vydané po roce 1518 se 

v rožmberské knihovně pohyboval mezi 15-20 % a vzrllstal v souvislosti s potridentským 

vývojem katolické církve a aktivitou jezuitského řádu od 70. let 16. století. lo 

"PARS SECUNDA: Jurisprudentiam comprehendiť~ 

Oddíl právnické literatury patřil co do počtu spisú spolu s medicínou k nejmenším oborúm 

rožmberské knižní sbírky. Právnická literatura, čítající 531 děl ve 453 svazcích, 

představuje v rožmberském katalogu pouze 5 % z celkového počtu spisů. Většina 

konvolutních děl v tomto oddílu byla svázána s tisky rovněž právního obsahu, pouze tři z 

nich byly zařazeny do konvolutú s díly neprávní povahy, a to z oblasti teologie a filosofie. 

Největší procento tištěných knih pocházelo přirozeně z německých zemí (266). Starší 

tisky, vydané do poloviny 16. století, byly vytištěny především v Norimberku (16) a 

Kolíně nad Rýnem (17), Lipsku (ll), Mohuči (15) a také Štrasburku (20); produkce z 

těchto měst se ovšem sporadicky objevovala také ve druhé polovině 16. století. Od roku 

1535 se ovšem stále razantněji prosazovala produkce frankfurtských tiskáren: do roku 

1610 dodaly do rožmberské knihovny osmdesát pět tiskú právnické literatury. II 

Podívejme se však, do jaké míry pronikly do rožmberské knihovny tisky ze dvou 

dalších zemí, které v 15. a 16. století patřily k hlavním a zároveň soupeřícím centrúm 

vývoje soudobé právnické vědy.12 

V Itálii se prosadil tzv. "mos italicus", kladoucí dúraz na praxi a strohý právnický 

výklad právních předpisú. Z tradičních center italské právní vědy - Bologny, Padovy, Pisy 

a Sieny - pocházelo celkem sedm tiskú právního oddílu rožmberské knihovny. Dalších 

devatenáct spisú pocházelo z Benátek, a to z let 1476 - 1588. Téměř výhradně se navíc 

9 Přehled tiskáren ajcjich konfesijní orientaci uvádí výběrově pro oblast německé říše, Švýcarska a Nizozemí 
Neddenneyer. Von der Handschrift zum gedruckten Buch ... , s. 138 - 139. Náboženská příslušnost tiskárny 
byla podle Neddermeyera pro současníky pf'i nakupování knih důležitým kritériem (Neddermeyer, Von der 
Handschritl zum gcdruckten Buch ... , s. 138). Neplatí to už pro masivní akvizici v rožmberské knihovně na 
přelomu 16. a 17. století - nákupní seznamy dochované z tohoto období údaje o místu tisku neobsahovaly. 
10 V rožmberské knihovně sc nacházelo cclkcm 2.831 teologických tiskli vydaných po roce 1518, z toho 
2.174 záznam II v katalogu obsahovalo i údaj o místě vydání tisku. 
II K významu Frankfurtu nad Mohancm jako místa vydávání právnické literatury více Ernst HolthOťer, 
Frankťurts Rollc in der Geschichte des juristischen I3uchdrucks, in: Frankfurt am Main als Druckort 
juristischer Literatur 1530 - 1630. Begleitheťt ZUl' Ausstellung der Stadt- und Universitatsbibliothek 
Frankfurt am Main 23. September bis 18. Oktobcr 1986. Frankfllli am Main 1986, s. 5 - 28. 
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jednalo o kanonické právo a lze říci, že mladší autory věnující se rozvoji italského způsobu 

právního výkladu v rožmberské sbírce téměř nenajdeme. 

S italským směrem soupeřící "mos gallicus" se rozvíjel především na území Francie. 

přirozeně s přesahy do dalších zemí včetně sousedního Německa. Přesto však produkce 

francouzských tiskáren nebyla v rožmberské knihovně zastoupena nijak výrazně (celkem 

48 titulů) ani systematicky: z měst jako Montbeliard, Saumur. Douai. Toulose nebo 

Tournon šlo o jeden či dva tisky, pouze Lyon s 22 tisky a Paříž s 15 tisky patřily k těm 

početněji zastoupeným. Co však bylo pro právnickou francouzskou produkci v rožmberské 

sbírce příznačné, byla její časová opožděnost. Tisky z francouzské oblasti se v ní objevují 

až ve druhé polovině 16. století, přičemž jedna pětina z nich byla vydána až v 90. letech 

16. století. Kontinuální zastoupení měla naopak švýcarská právnická produkce s 29 tisky (z 

toho 8 prvotisků), především díky exemplářúm z basilejských tiskáren. Další země -

Nizozemí, Polsko, Anglie, Uhry a Španělsko - byly zastoupeny maximálně po třech 

tiscích. 

Omezený počet oborů v rožmberské knihovně již před určoval široké pojetí oddílu 

Práva. Byly sem zahrnuty nejen spisy právního charakteru, ale i správní a částečně i 

teoreticko-státoprávní povahy. Přesto však několik dalších podobně zaměřených děl bylo 

zařazeno (je otázkou zda omylem, či záměrně) do obsahově blízkých oddílů Historie a 

Filosofie. Poměrně časté omyly a nejednotnost v autorských záhlavích a celkově menší 

pečlivost věnovaná zpracování tohoto oddílu však naznačují. že katalogizátor ne vždy 

spolehlivě znal či odhadl obsah katalogizovaného spisu. 

Nevýrazný a nevyhraněný zájem majitelú knihovny o právní literaturu lze vytušit nejen 

z celkově nízkého zastoupení této literatury v knihovně, ale i z její obsahové struktury. 

Tento dojem jen umocňuje skutečnost. že v oddílu převládá starší právní literatura 

(rukopisy a prvotisky), částečně navíc pocházející ze zrušených klášterú v Borovanech a v 

Třeboni a jen okrajově v něm byla zastoupena tiskařská produkce let 1500 - 1580. 

Nedokonalou skladbu právnické literatury v rožmberské knihovně si již v devadesátých 

letech uvědomoval i Václav Březan. 1J Není tedy divu. že akvizice právnické literatury 

vzrostla na počátku 17. století v prúběhu přeměny rodové sbírky do reprezentativní 

instituce téměř trojnásobně. 

12 Obecně Jaromír Kincl - Valentin Urfus. Římské právo, Praha 1990; Marta Kadlecová - Karel Schclle 
Eduard Vlček, Několik kapitol z právních dějin, Brno 1994. 
13 Viz Březanovy přípisky k scznamu knih pánLI z Lcopolsdorru. Třeboťí: Státní oblastní archiv (CR· 
z Rožmberka, na, ff 91 - 116). 
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Zhruba jedna čtvrtina oddílu Práva rožmberské knihovny byla věnována 

kanonickému právu a církevní správě (92 spisů). Více než třetinu z tohoto počtu tvořily 

prvotisky a středověké rukopisy a jen 9 knih z této oblasti bylo vydáno (a tedy i 

nakoupeno) po roce 1600. Nezanedbatelná část této produkce pocházela ze zrušených 

klášterů v Borovanech a v Třeboni. 14 Dvacet šest převážně nedatovaných rukopisů 

obsahuje především komentářové a glosátorské práce Johanna Andrea, Bartola de 

Saxoferrata, Johanna de Dea a Johanna de Lignana. Se stejnými jmény se setkáváme i v 

prvotiskové produkci, přistupují k nim i další autoři, například Nikolaus Panormitanus de 

Tudeschis, vesměs představitelé klasické glosátorské školy. V prvotiskové produkci je také 

ve čtyřech vydáních zastoupena základní unifikace kanonického práva - Gratiánův Kodex 

a své místo zde měly samozřejmě i pozdější právní sbírky - Dekretálky Řehoře IX. a 

Bonif~ice VIII. (Norimberk 1486) stejně jako Klementíny papeže Klementa V. (Řím 1472 a 

Norimberk 1482). 

Pozdější vývoj kanonického práva se ve složení právnické literatury rožmberské 

knihovny odrazil jen minimálně. Ani první oficiální vydání Corpus iuris canonici z roku 

1500, ani revidované římské vydání z roku 1582 si cestu na jih Čech nenašlo. O knižní 

novinky se zřejmě nezajímaly ani oba kláštery, prožívající v první polovině 16. století 

vnitřní i vnější úpadek, a rovněž Rožmberkové neměli mnoho důvodů věnovat pozornost 

tomuto druhu literatury. Výjimku tvoří lyonské souborné vydání všech zmíněných 

kanonických sbírek z roku 1584 a výtahy a výklady částí Corpus iuris canonici, jež 

vycházela jako soukromá díla. Vzhledem k úzkým vazbám rožmberské knihovny na 

německou tiskařskou produkci se v její struktuře navíc také muselo nutně projevit 

potlačení kanonického práva v německých zemích po nástupu luteránství. Ze 70. a 80. let 

16. století pochází jen tři díla věnovaná kanonickému právu a za Petra Voka bylo získáno 

pouze devět dčl tohoto zaměření. Nelze však přehlédnout, že autory těchto nejnovějších 

děL vydaných v německých, švýcarských a francouzských městech, byly výhradně 

katoličtí právníci španělského púvodu: Antonio Agustini, Bartholomaeus Cartagenus, .luan 

Gutierrez (hned několik děl) a Hieronymus Gonzales. 

Mnohem větším počtem titulú byla zastoupena díla věnovaná právu veřejnému a 

civilnímu . .liné bylo i časové rozložení jejich tisku. Pokud jde o římské právo, v 

rožmberské knihovně se sice nalézalo vúbec první tištěné vydání Justiniánova Kodexu 

II Č:lstečně lze tyto knihy identifikovat ve fondech Národní knihovny: Angelus de Clavasio, SUl11l11a 
angelica, NLirnberg 1492 (sign. 42 [: 21 - restituce klúštera v Třeboni), Astesanus de Ast, Opus de casibus, 
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(Mohuč 1475), to však bylo koupeno až v roce 1608. Výrazný příliv děl z oblasti římského 

práva následoval až ve druhé polovině 16. století. V bi bliotéce se také nacházela vydání 

jednotlivých oddílů zákoníku římského práva v latinském i v německém jazyku a 

s komentáři soudobých právníků: například Instituce Mikuláše Everharda vydané ve 

Frankfurtu 1610, komentáře Fran«oa Hotmana vytištěné 1567 v Lyonu nebo Hermanna 

von Vulte vydané v Marburku roku 1600. Díla věnovaná římskému právu přicházela do 

rožmberské knihovny převážně z oblasti frankofonní a německé. A však úplné vydání 

Corpus iuris civilis si cestu do ní nalezlo až prostřednictvím orleánského (v pořadí již 

třetího) vydání z roku 1604 s poznámkami Dionysia Gothoťraeda. Stručnější výtahy 

z římského zákoníku se mezi rožberskými knihami objevují převážně v německých 

překladech, na rozdíl od odborných právnických výkladů a komentářů, jež zůstávaly 

většinou v klasické latině. Své místo tu měly i konkordance a komparace právních 

pramenů, různé příručky a právní lexika. Výjimečné však nejsou ani rukopisy, jejichž 

vznik lze vzhledem k životopisným datúm autorú určit ke konci 16. století. Pro tyto 

rukopisy je typické, že se objevuje i vícero spisů téhož autora (Christophor Hegendorphin, 

Joannes Oldendorpius, Andreas Perneder). 

Vzhledem k postavení Rožmberků v české stavovské obci nepřekvapí, že rožmberská 

knihovna obsahovala publikovaná usnesení říšských sněmů z let 1557,1594,1601, 1603. 

1607 a souborná vydání za léta 1356 - 1582 (Mohuč 1594) a za léta 1356 - 1597 (Mohuč 

1597). Od konce 16. století byly ve větší míře zastoupeny i teoretické spisy pojednávající o 

říšském právu jako takovém, především ve spojení s recepcí římského práva (Justin 

Gobler). 

Tisky věnované zemským právům se vedle bohemikálních záležitostí týkaly 

především těch zemí, jež bezprostředně sousedily s Českým královstvím (zemské zřízení 

Polska z roku 1576 a právní statuta Falce a WUrttemberska). Z ostatních zemí byla vyšší 

pozornost věnována pouze saskému právnímu řádu. Částečně lze tento ťakt vysvětlit 

prostým nárůstem tiskařské produkce, ovšem nelze podcenit ani vzájemné vztahy saských 

vévodů s pražským a jihočeským dvorem. 

Součástí procesu vytváření nových právních řád II pro města. tzv. 

"Stadtrechtreťormation" bylo i jejich vydávání tiskem. Spisy věnované městské správě a 

právu byly rovněž v rožmberské knihovně orientovány na blízkou německou oblast 

(Lipsko, Magdeburk, Norimberk, Nordlingen). jejich výběr se ovšem zdá být spíše 

NUrnberg 1482 (sign. 40 C 23 - restituce kláštera v Třeboni), Baptista de Salis, SUll1llla, Nlirnberg 1488 (41 
C 13 -- restituce klúštera v Borovanech) a další. 



nahodilý. V rožmberské knihovně například chybělo zásadní dílo Ulricha Zassia 

věnované městskému právu ve Freihurgu, stejně jako teoretické práce z oblasti městské a 

obecní správy (Gramlius, Harmanopul). 

Zajímavý je i Březanův pohled na právo mincovní. Přestože se zdá, že určitým 

kritériem při začlenění vícevýznamových děl do oddílu Práva byla jejich aktuální platnost, 

neplatilo toto kritérium voblasti pěněžních záležitostí. Vedle mincovních řádů císařů 

Ferdinanda l. z roku 1556 a Rudolfa II. z roku 1577 či teoretického pojednání o současném 

stavu monetárního systému od Heinricha Hornaua najdeme v oddílu Práva i jednoznačně 

historicky zaměřené dílo Hcnricha Buntinga o starověkých mincích a mírách. 

V oddílu Práva nalezneme ve větší míře přirozeně také různé kancelářské pomůcky: 

notářské příručky a formulářové sbírky, učebnice psaní a slohu, ale i příručky úřední 

stylistiky. Tyto převážně německy psané texty představovaly tři rukopisy, pět anonymně 

vydaných tisků z první poloviny 16. století ve Štrasburku, Augsburku a Frankfurtu a 

z německých zemí pocházelo i dalších šest zbývajících knih vydaných v letech 1601 -

1610. 

Do oddílu Práva Březan zařadil i některé spisy, které se týkaly mocenských nebo i 

náboženských sporů s právním podtextem, ať už šlo o popisy protijezuitských aktivit 

probíhajících ve Francii v devadesátých letech 16. století nebo o soubor dvanácti tisků z let 

1606 - 1610 věnovaných sporu papeže Pavla V. s benátskou republikou. Pro rožmberskou 

knihovnu je však typické, že soubory tisků vydávaných v Německu a Francii přitom 

prezentovaly názory obou znepřátelených stran. 

Z politologicky zaměřených děl byly do oddílu Práva přednostně zařazeny především 

Machiavelliho spisy o státě, a to hned ve dvou vydáních: obě byla vytištěna ve 

francouzském Montbeliardu v letech 1588 a 1591. Zároveň však byla získávána i díla 

Machiavelliho odpúrcú, jako byl Tomasso Bozio. 

Praktické zaměření nově získávané právnické literatury potvrzuje i omezená recepce 

několika podnětú, jež stimulovaly vývoj právní problematiky v 16. století. Bohatá diskuse 

právníků o statutu židovského obyvatelstva se týkala především otázky, zda a do jaké 

míry platí římské právo i pro Židy. I) Z publikačního "boomu", který tato diskuse vyvolala, 

se do rožmberské knihovny dostala pouze akta sporu .Johannese Reuchlina s .Jacobem 

15 Blíže Wilhelm GUde, Die rechtlichc Stellllng der JlIden in den Schriťten deutscher Juristen des 16. und 17. 
Jahrhunderts, Sigmaringen 1981. 
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Hoochstratenem, vytištěná v Hagenau roku 1518. 16 Dalším z dúležitých podnětú právní 

vědy v 16. století byl tzv. právní humanismus . ./eho představitelé usilovali o návrat 

k právním pramenúm a snažili se o hlubší proniknutí do historické podstaty práva tím, že 

kjeho výkladu používali další filologické a historické prameny. Vliv právnického 

humanismu se ovšem začínal prosazovat až v době, kdy recepce římského práva již byla 

v plném proudu, a je nesporné, že i přes svúj progresivní a diskutovaný charakter zústal na 

pokraji hlavního proudu právnického života 16. století. 17 Přesto bychom v tak rozsáhlé 

šlechtické knihovně očekávali větší zastoupení děl představitelú tohoto směru, než 

odpovídá skutečnosti. Dvě ze tří nejvýznamnější osobností tohoto právního pojetí nebyly 

v rožmberské sbírce zastoupeny vúbec (Ulrich Zassius a Gulielmus Budé). Čestnou 

výjimku představují tři spisy Andrease Alciatiho, zakladatele právního humanismu ve 

Francii, a dvě díla Alciatova pokračovatele ./acquese Cujase. IX ./e však typické, že 

v rožmberské knihovně byly zastoupeny zároveň i spisy jejich odpúrcú, především 

Alberica Gentileho, odmítajícího mimoprávní literaturu a kritizující humanizující postupy 

při výkladu práva. 

"PARS TERTIA: Medicam facultatem exhibet" 

Třetí díl rožmberského katalogu obsahoval kromě děl z oború lékařství, alchymie a chemie 

i spisy z příbuzných oború, jak se ostatně Václav Březan zmínil již v názvu celého 

oddílu. 19 Z obsahové skladby této části knihovny vyplývá, že těmito "příbuznými" obory 

archivář rozuměl okultní vědy, farmacii, botaniku a zemědělství, zoologii, veterinářství, a 

dokonce i kuchařské umění. Z Březanova pohledu však existovaly závažné dúvody pro 

zařazení těchto děl do oddílu Medicíny. Mezi všemi těmito obory nalézal vzájemnou - byť 

někdy nenápadnou - vnitřní souvztažnost. Zvlášť výrazné bylo dobové propojení botaniky 

s lékařstvím nebo alchymie s okultními vědami. Mezi botanikou a zoologií nebo 

zvěrolékařstvím s lékařstvím lidským bylo zase snadné vidět obsahovou paralelu. Dokonce 

i kuchařské recepty souvisely s lidským zdravím. V zat'azování některých spisú do 

16 Quido Kisch, Zasius und Reuchlin. Eine Rechtsgeschichtlich ~ vergleichende Studie zum Toleranzproblem 
im 16 . ./ahrhundert, Thorbecke 1961. 
17 Radim Seltenreich, Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje, Praha 1996. 
18 Deutsche und europaische Juristen aus neuen Jahrhunderten, hrsg. Gerd Kleinheycr - Jan Schrodcr 
Hcidelberg 1996, s. 23, 103 - 105. 
19 Termín alchymie a chemie tvořily v 16. století synonymum, blíže Dietlindc Goltz, Versuch eincr 
Grenzziehung zwischen "Chemie'" und "A Ichem ie", in: Sudhoťťs Archiv 52, 1968, s. 30 - 47. 
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Medicíny - zejména pokud jde o zemědělskou literaturu a kuchařky - nebyl ovšem Březan 

důsledný a některé se ocitly i v oddílu Filosofie. 

Pokud jde o dva nejsilněji zastoupené obory - lékařství a alchymii - nebylo jejich 

smíšení do jednoho oddílu běžným jevem. Pro jejich sloučení se Václav Březan možná 

rozhodl i proto, že v řadě dobových děl (typickým příkladem byly Paracelsovy spisy) se 

alchymistické a lékařské zaměření pro línalo, nehledě na chemiatrickou literaturu, která se 

zabývala chemickou výrobou léčiv za pomoci alchymistických postupů a pohybovala se 

tak na pomezí lékařství, farmacie a alchymie. Rozhodování o obsahové skladbě lékařského 

oddílu knihovny patrně ovlivnila nejen bohatá rožmberská sbírka právě těchto 

chemiatrických a paracelsiánských děL ale i další praktické důvody. Případným 

začleněním pomezních spisů do jiného oddílu by neúnosně vzrostl odkazovací aparát, který 

archivář používal v případech děl s nejednoznačným obsahovým zaměřením. Svou roli 

mohla hrát i Březanova snaha soustředit spisy jedné osoby co nejblíže sobě - řada autorů 

zařazených v tomto oddíle totiž publikovala díla věnovaná příbuzným oborům - lékařství a 

botanice, lékařství a alchymii apod. Některé rukopisy navíc obsahovaly zároveň lékařské i 

k h y k' 20 uc ars' e recepty. 

Třetí oddíl rožmberské knihovny obsahoval celkem 868 děl v 689 svazcích a patří tak 

co do velikosti k druhému nejmenšímu oddělení rodové knihovny. Jeho reprezentativní a 

zároveň specifická obsahová skladba však napovídá, že šlo o druh literatury, která byla 

získávána poměrně systematicky, bez sběratelských záměrů a částečně i s praktickým 

zřetelem. S výjimkou nejrozšířenějších děl autorů, jako byl Galenos nebo Paracelsus, které 

vycházely ve stovkách edic, se v rožmberské knihovně jen minimálně objevují opakovaná 

vydání téhož díla. Starší a novými objevy překonaná díla od autorů, jako byl A vicenna, 

Rhazes a další, se již nestala předmětem akvizic, přestože byla na knižním trhu dostupná. 

Ačkoli byly v rožmberské knižní sbírce shromažděny základní práce k většině nových 

lékařských a vědeckých objevů, problémů a poznatků medicíny v 16. století, jen málokdy 

šlo o první a bibliofilsky ceněná první vydání. 

Dalším charakteristickým rysem tohoto oddílu byl zřejný důraz na praktičnost. Řada děl 

se týkala obecných lékařských rad, chirurgie, morových epidemií či chovu koní. Aktivní 

využívání těchto knih lze doložit i nčkolika dochovanými exempláři. Naznačlúe je i 

nadprtl111ěrný podíl rl/kopistl, jež zčásti pocházejí až ze 16. století, a také skutečnost že 

cU napNklad Břcziln, Medicína: IÍlI. /390 .. A'och 1'f/cI Ar/::Ilcy Ime/t·, 
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několik rukopisů vzniklo bezprostředně na rožmberském dvoře, a to přímo zásluhou 

členú rožmberského rodu. 

Lékařské knihy (593) tvoří nejrozsáhlejší část oddílu. Soubor lékařských rukopisů 

(94), se skládal jednak z tzv. praktik - příruček obsahujících seznam chorob s popisy 

symptomú a jejich léčby, jednak šlo o středověká díla židovských, arabských a latinských 

autorú (jako byl Maimonides, Uri ben Simeon, A vicenna, A verroes, Petru s Hispanus a 

další). Lékařské praktiky tvoří také většinu z 46 rukopisú, které byly do katalogu zapsány 

až dodatečně.21 Přestože tyto latinské, německé a české rukopisy bohužel nejsou až na 

nepatrné výjimky datovány ani blíže identifikovány, s největší pravděpodobností se jedná o 

lékařské knihy a recepty, které byly na rožmberském dvoře aktivně používany, případně 

tam i vznikly. Tomu nasvědčuje nejen praktické zaměření těchto rukopisú (návod k výrobě 

a použití olejů, zhotovování přírodních náplastí, léčba nervové soustavy i problémú se 

zuby), ale i fakt, že hned na dvou z nich se členové rožmberského dvora podíleli i jako 

autoři.22 

Jak již bylo řečeno, bouřlivý vývoj lékařství v 16. století se do podoby rožmberské 

knihovny poměrně věrně obtiskl.23 Obdiv k přirozenosti a uměleckému ztvárnění lidského 

těla vedl vatmosféře úcty ke starověku k intenzivnímu studiu starověké medicíny. 

především Galéna. V rožmberské knihovně sice chybí legendární první edice Galénových 

spisů v řečtině z roku 1525, kterou v podobě tzv. "aldinek" vydala benátská tiskárna 

Manutiú, ale najdeme v ní dalších osmnáct pozdějších vydání jeho děl. To platí i pro 

Hippokrata, jehož šestnáct tiskú pochází především z padesátých a šedesátých let 16. 

století. Přestože spisy těchto nestorú lékařské vědy vycházely i později v nových a nových 

vydáních (jen Galénovy byly vydány v průběhu 16. století v 590 edicích2--1), do rožmberské 

knihovny většinou již kupovány nebyly. 

Do skladby rožmberské knižní sbírky se promítly všechny nové podněty lékařské vědy. 

Encyklopedickou systematizaci lékařských poznátků reprezentoval Giovanni Battista 

MontL v hojném počtu v ní byly zastoupeny spisy francouzského lékaře, astronoma a 

matematika Jeana Fernela, který šířil názory dokazující vliv nebes a magických sil na 

zdraví člověka, stejně tak i díla jeho následovníků (například Jacoba Auberta). 

cl Březan, Medicína: ťol. 1388-1391. 
22 Petr Vok byl autorem rukopisu "o ochvatu koně", a matka obou Rožmberkú - Anna z Rogendorťu - byla 
pokud ne přímo autorkou, pak určitě majitelkou nedatové lékařské praktiky, více v kapitole 6.3. 
n vývoj dobové lékařské vědy přehledně podává Roy Parter, Nejvčtší dobrodiní lidstva. Historie medicíny 
od starověku po současnost, Praha 200 I. 
21 POIier, Největší dobrodiní lidstva ... , s. 198. 
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Vrchol lékařské vědy v 16. století představovala anatomie, jejíž význam rychle vzrostl 

díky revolučním poznatkúm o stavbě lidského těla, šířeným prostřednictvím veřejných 

pitev a publikovaných ilustrací v tiscích. Připomeneme-li si navíc kontakty Petra Voka 

s lékařem Jeseniem, není divu, že se v rožmberských sbírkách nacházelo hned 23 poměrně 

reprezentativních děl věnovaných tomuto oboru. Nemohla tu chybět edice nejstaršího 

anatomického díla v řečtině vydaného Alexandrem Benedictem v roce 1539 a samozřejmě 

ani přelomové dílo Andrey Vesalia De humani corporis fabrica libri septem, ve kterém 

konfrontoval Galénovy představy s vlastním zkoumáním. Vesaliúv text, doprovázený 

technicky dokonalými ilustracemi Nizozemce Jana Stephana van Calcar, byl v rožmberské 

knihovně hned ve třech vydáních, počínaje první basilejskou edicí z roku 1543. 

Stejně početně byla zastoupena i díla věnovaná chirurgii, včetně českého rukopisu z 

roku 1558. V prakticky i teoreticky orientovaných dílech převažoval německý jazyk a 

nechybělo ani inovativní dílo Ambroise Parého (Paříž 1582), ve kterém odmítal vypalování 

střelných ran olejem a doporučoval používat hojivé masti. Jednotlivými tisky bylo 

v rožmberské knihovně zastoupeno i očnÍ, ušní a zubní lékařství, balneologie i umění 

mumifikace. 

Až z poměrně pozdní doby, z let 1585 - 1607, pochází celkem jedenáct spisů 

věnovaných gynekologii, porodnictví a péči o děti. Překvapivá absence starších edic by 

mohla souviset s problémy posledních Rožmberkú zajistit rodového nástupce. Stejný počet 

titulú se v rožmberské knihovně týkal pohlavních nemocí, především tehdy aktuální hrozby 

rychle se šířící syfilidy. První epidemie této nemoci vypukla v letech 1493 - 1494, přičemž 

první tisk v rožmberské knihovně k tomuto tématu pochází již z roku 1509. Mezi dalšími 

souvisejícími texty bychom mimo jiné nalezli také popis nového léku z odvaru 

z gauajakového dřeva od Ulricha von Hutten z roku 1519, který se jím sám pokoušel 

léčit,25 a také spis moravského zemského lékaře Tomáše .Jordana z Klausenburku 

popisující brněnskou epidemii syfilidy zpúsobenou infekcí z baněk na pouštění krve ve 

veřejných lázních. 26 Poslední rožmberské tisky věnované projevúm a léčbě této nemoci 

pocházejí z přelomu 70. a 80. let 16. století. 

Řada dalších spisú tohoto oddílu byla věnována prevenci a léčbě soudobých epidemií, 

ať už šlo o úplavici (2), spálu (1), malomocenství (1), rúzné druhy chřipek, zejména tzv. 

"anglického potu"" (18). Je zajímavé, že tyto knihy byly vydány v první polovině 16. 

2, Rožmberský exemplúř" této knihy se dochoval ve Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (Q.51), Aminson, 
Bibliotheca templi cathedralis Strcngnesensis ... , s. 243 - 244. 
26 Bř"ezan, Medicína: fol. 1249. 
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století, tedy v době, kdy tato epidemie propukla i na našem území. Ještě vyšší podíl získaly 

tisky zabývající se morovými epidemiemi, vydané převážně v 80. a 90. letech 16. století 

(36). Právě v 80. letech byl mor velmi aktuální záležitostí i na jihu Čech. 

Výrazné, ovšem nikoli překvapivé, je i zastoupení Paracelsových spisů. Mezi zastánce 

děl tohoto učence, ve kterých prosazoval nové pojetí přírodní filosofie založené na 

chemických principech, patřila řada německých šlechticů, včetně císaře Rudolfa II. 

V rožmberské knihovně se nacházelo čtyřicet tištěných vydání Paracelsových lékařských a 

filosoficko-okultních spisů a také jeden rukopis. Získávány byly i texty jeho pokračovatelů 

a následovníků, jako byl Peter Severin nebo Ou Chesne (10 děl), které jakožto škodlivé 

odsoudila i pařížská teologická fakulta. Nejvíce vydání Paracelsa v jihočeské sbírce 

pocházelo ze sedmdesátých let 16. století a to převážně z basilej ských a štrasburských 

tiskáren (23). Ze 60. a 80. let pochází jen po osmi vydáních, později již byly Paracelsovy 

knihy kupovány spíše výjimečně.27 V rožmberské knihovně se ovšem nacházelo i několik 

paracelsiánských rukopisů vysoce ceněných dnešními odborníky. Tyto texty, dochované 

převážně v Univerzitní knihovně v Leidenu, zřejmě sice nevznikaly přímo na rožmberském 

dvoře, patří však k nejhodnotnějším sbírkám paracelsiánských spisů ve své době?g 

Podobně velká pozornost (31 spisů), byla v rožmberské knihovně věnována 

iatrochemickému lékarenství, reprezentovanému díly Andrea Libavia, Oswalda Crolla, 

Konráda Gesnera a dalších. 

Poznávání přírody nebyla celková atmosféra středověku příliš nakloněna. Nové obzory 

jejímu studiu otevřelo až 16. století, stojící před úkolem vytvořit botanickou nomenklaturu 

a systematizaci. Renesance botanických znalostí úzce souvisela s rozvojem tehdejšího 

lékárnictví. Hlavní složkou léků totiž zůstávaly i nadále léčivé rostliny, přestože již 

zmíněná iatrochemie (výroba chemických léčiv), která výrazně rozšířila spektrum 

dostupných léčivých látek, si získávala stále více přívržencú. Jakýmsi "manifestem" 

nového pohledu na biologická studia se stalo zakládání botanických zahrad, které bychom 

našli i v sídlech Viléma z Rožmberka a Petra Voka. 

17 Jednu z posledních koupí sebraných paracelsových SpISU v nemCll1e pro rožmberskou knihovnu 
zprostředkoval v roce 1609 kniha,' Jan Kempť - TřebOll: Státní oblastní archiv (CR .. z Rožmberka, 20a. tol. 
275). 
18 Leiden: Universitetsbiblioteket (Codex Voss. 14), (Codex Voss. 24), (Codcx Voss. 25); Jejich rozbor 
podává Kari Sudhotl Versuch einer Kritik der [chlheit II, Berlin 1899, s. 208 - 215. 306 - 435. 
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Není proto překvapující, že v rožmberské knihovně bylo soustředěno téměř vše 

dúležité z botaniky své doby.29 Nešlo jen o edici nového latinského překladu Galénova díla 

o léčivých schopnostech rostlin, upraveného podle nově objeveného púvodního rukopisu, 

ale pi'edevším o revidovaný text Galénova spisu De materia medica, který představoval 

pi'elom v renesanční botanice a jež se v knihovně nacházelo hned v pěti vydáních 

převážně z první poloviny 16. století. Šestnácté století dalo podnět k souhrnu tehdy 

známých poznatkli o léčivých rostlinách do rozsáhlých botanicko-farmaceutických spisů -

herbářú a k prvním pokusúm o jejich systematizaci. V rožmberské knižní sbírce byly 

zastoupeny všechny dúležité spisy: Leonharta Fuchse (1543), Otty Brunfelse (1530, 

iluminované exempláře vydané v letech 1532 a 1544), jenž jako první opustil stylizovaný 

charakter doprovodných ilustrací, a Matthiase de Lobela (1576). Mezi neuvěřitelným 

celkovým počtem dvaceti devíti herbářů v rožmberských sbírkách nechybělo ani několik 

edic Mattioliho herbáře, díla Adama Lonitzera, Bartholomaea Carrichtera a dalších. 

Opomenuto nezústalo ani první f10rentské vydání herbáře Andrea Caesalpina z roku 1583, 

ve kterém poprvé nebyly rostliny popisovány obecně, nýbrž se popis zaměřil na několik 

detailú, především opylení. JO Není jistě ani náhodné, že hned dvě knihy, které Vilém 

z Rožmberka daroval své ženě Polyxeně, byly botanické herbáře.3l 

Do oddílu Medicíny bylo zařazeno celkem sedm knih kuchařských receptů. Většina 

z nich byla vydána anonymně v německém jazyce, a to až ve druhé polovině 16. století. 

Recepty dvou kuchařek se specializovaly na stravu zmírňující dietetické problémy. Nešlo 

však zdaleka o všechny kuchařské knihy v rožmberké knihovně, další tři byly zařazeny do 

oddílu Filosofie. Podobně nedúsledně byly roztříděny i klasické práce věnované 

zemědělství. Osm z nich se nacházelo v Medicíně (Petrus Crescentiis, Andreas Cesalpini) 

a dalších dvacet pět ve Filosofii. Poněkud zanedbávanou oblastí knižní produkce byla 

v rožmberské knihovně zoologie. Marně bychom zde hledali průkopnická encyklopedická 

díla Ulisse Aldrovandiho o ptácích, stejně jako spisy Wottona, Belonova a dalších 

soudobých zoologli:'2 Nacházíme v ní pouze teoretická systemizující díla a atlasy zvířat 

2" Abraham Wolt~ A history ofscience, technology and philosophy in the 16'II and 17'11 centuries ll, New York 
1959. s. 394 - 399; Miroslava Hejnovú. Piell'o Anclrea Mattioli 150 I - 1578. U příležitosti 500. výročí 
narození. Praha 200 I . 
. 1t1 Caesalpini měl výrazný vliv na botaniku 17. a 18. století včetnč Linného. srovnej Wolf. A history of 
science ... , passim . 
. 11 Více v kapitole 3 . 
. 12 Vilém z Rožmberka zaslal Ferclinandu Tyrolskému nezname zvíf-e. viz Mirjam Bohatcová, Čtení na 
pomezí botaniky, fauny a mediciny. ('eské tištěné herbáře 16. století, Sborník Nároclního Muzea v Praze, 
řacla C - Literární historie. 38/3-4. 1993. s. 29. 
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Konrada Gesnera a Theodora Gazy a jen o něco více byly zastoupeny spisy zabývaj ící se 

chovatelstvím a zvěrolékařstvím, jež se týkaly výhradně koní. 

Alchymie a okultní vědy 

Alchymii, chemii a okultním vědám bylo v rožmberské knihovně věnováno 104 tiskú a 27 

rukopisú. Studium zastoupení této literatury v rodové sbírce představuje - vzhledem 

k podpoře alchymistické činnosti obou Rožmberkú na svých dvorech - sice lákavou, ne 

však zcela nosnou cestu k hlubšímu poznání jejich vztahu k těmto oborúm . .Jak skepticky 

poznamenal již Petr Vágner, nevíme kdy a za jakých okolností se tyto knihy staly součástí 

rožmberských sbírek a neznáme ani míru jejich čtenářského a studijního využití.33 Přesto 

se však domnívám, že vysoký podíl dobových rukopisú, 3~ vzniklých částečně na 

rožmberském dvoře, a kontakty a vazby řady jejich autorú k rožmberskému dvoru a 

samotným Rožmberkúm naznačují poměrně aktivní přístup k této části rožmberské 

knihovny a její využívání. 

Rozšíření alchymie v 16. století dle Vladimíra Karpenka přímo souviselo s rozvojem 

knihtisku a dostupností alchymistické literatury.35 Ačkoli levnější knihy s alchymistickými 

pojednáními zcela jistě přispěly k popularitě oboru, pro praktikující alchymisty si 

rukopisné traktáty podržely zásadní význam. Dúkazem je nejen vysoké množství 

exemplářú soudobých alchymistických rukopisú dochovaných v historických fondech 

dnešních knihoven, ale například i výrazné zastoupení alchymistických rukopisú 

v rožmberské knihovně. 36 Pokud jde o tištěná díla, v jihočeské sbírce pocházela v naprosté 

většině z německých tiskáren a z Basileje, jen ojediněle byly latinské tisky tohoto zaměření 

(především však z teoretické oblasti okultních věd) získávány z Francie nebo Itálie. 

Srovnáme-li chronologický prúřez těchto rožmberských knih se soudobou evropskou 

tiskařskou produkcí, je patrné, že struktura rožmberské knihovny se od evropského 

vydavatelského trendu částečně liší. V evropských tiskárnách bylo největší množstvÍ 

alchymistické literatury vytištěno v 60. a 70. letech 16. století,37 v námi sledované 

33 Petr Vágner, Dny všední a sváteční rožmberských alchymistLI. Opera /-listorica 3.1993, s. 265 - 278. 
3-1 S jedinou výjimkou všechny rožmberské alchymistické rukopisy, které se dochovaly v Leidenu. pochází 
z druhé poloviny 16. století, srovnej Boeren. Coelices Vossiani Chymici ... , s. 7 - 12.39 - 41. 75 - 76, 91 - 93, 
177-179,190.213 -216.232-235. 
35 Vladimír Karpenko, Central Europe: Alchemy in the late Renaiss<lnce. in: Science and technology in 
Rudolfinian time, eel. Jaroslav Folta. (Acta historiae rerum naturalium neclloll technicarum I). Prague 1997. 
s. 197. 
36 Sháněním alchymistických pojednání byl podle Vágnera pověřen Onelřej Višata viz Vagner, Dny všední a 
sváteční rožmberských alchymistll ... , s. 265 - 278. 
37 Na webovských stránkách www.levity.com/alchcmy/referlib se nachází grat): znúzorIlujíCÍ zastoupení 
tištěné produkce alchymistické literatury od vynúlezu knihtisku do roku 1800. 
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II 

bibliotéce však nejvíce tisků tohoto zaměření pochází až z let osmdesátých a devadesátých. 

Výrazný nárůst evropské produkce alchymistických děl kolem roku 1608 se ovšem už 

v rožmberském prostředí jednoznačně projevil. 

Přestože v rožmberské sbírce alchymistických a okultních děl jsou zastoupené všechny 

vývojové směry a nejznámější autoři, přece jen některé aspekty vystupují do popředí více 

než jiné. Poměrně múlo děl se hlásí ke středověké alchymistické tradici. Například 

A vicenna je zastoupen pouze novodobým výtahem alchymistických spisů (Basilej 1572), 

jedním či dvěma spisy by se mohl pochlubit Bartholomaeus Anglicus, Roger Bacon nebo 

Bernardus Trevisanus a jen sporadicky se objevují Geberova díla, který ale patřil 

k nejvlivnějším autorům středověké alchymie. V rožmberské knihovně bychom marně 

hledali i pokračovatele této sti"edověké tradice, kteří působili i v průběhu 16. století. 

Alchymistická studia se v novověku poměrně rychle rozdělila do dvou hlavních 

proudů:'s Autoři esoterického směru vytvářeli složité myšlenkové konstrukce, v nichž se 

zabývali univerzálními magickými a mýtickými představami o souvztažnosti mezi 

makrokosmem a mikrokosmem a které vyjadřovali prostřednictvím magických 

spirituálních textiL Rovnčž Březan zařadil do oddílu Medicíny přibližně čtyřicet jedna 

magických a okultních spisů, jež stály na rozhraní mezi esoterickou alchymií, magií a 

okultní filosofií. V rožmberské knihovně byla zastoupena všechna podstatná díla 

esoterického směru (Bernardus Trevisanus, Zadit, spis Secretum Secretorum a další). Řada 

dalších knih věnovaných okultním vědám se ovšem nacházela v oddílu Filosofie. Jedním 

z možných vodítek pro zařazení některých z těchto děl bylo pro Březana snad i pouhé 

jméno autora. Je totiž zaj ímavé, že okultní spisy autorů, kteří publikovali i díla 

jednoznačně alchymistická, byla téměř výhradně zařazena do oddílu Medicíny. 

Sebeočišťující smysl a sebenalezení člověka sice stálo v pozadí i druhého exoterického 

směru alchymie, přesto však primárním úkolem tohoto přírodovědného proudu zůstalo 

hledání konkrétních Zpllsobú a možností zušlechtění kovů ve zlato a stříbro 

prostřednictvím pozorování. experimentů a materiálně-chemických procesů. Zastoupení 

tohoto alchymistického proudu v rožmberské knihovně je rovněž výrazné, především jde o 

četné (často anonymní) receptáře s praktickými návody transmutace. Například více jak 

deset titulů již v názvu avizuje výrobu kamene mudrcú, který byl nezbytným prostředkem 

k zušlechtění kovú. Podobnč prakticky zaměřených je i čtrnáct rukopisů zapsaných do 

.'X Helmut Gebelein, Alchymie: magie hmoty, Praha 1998; Bernharcl Dietrich Haage, Středověká alchymie. 
Od Zósima k Paracclsovi, Praha 1996: .Iost Weyer, Graf Wolfgang II. von Hohenlohe unci die Alchemie: 
alchemistische Studien in Schloss Wcikcrsheim 1587 - 1610, Sigmaringen 199:2. 
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katalogu až dodatečně. Vzhledem k dataci některých rukopisů a vztahům autorů či 

opisovačů k rožmberskému dvoru je možné, že před přenesením do knihovny 

pravděpodobně patřily k výbavě rožmberských alchymistických dílen. 39 

Do přírodovědného směru alchymie částečně patří i spisy z oblasti iatrochemie a 

chemie, ačkoli se z dnešního hlediska již pohybují na pomezí t~lľlnaceutických a 

chemických věd. Jen umění destilace, při níž se za pomoci vinného destilátu vyráběly 

rostlinné vody používané v chirurgii a jako prevence před morem, se v rožmberské 

knihovně věnovaly čtyři specializované práce soudobých autorů: Hieronyma 

Brunschweiga (1597, český rukopisný překlad z roku 1559), Conrada Khunratha (1605) a 

Girolama Rossiho (1585). Sem patří i většina bohatě zastoupených Paracelsových textů, 

včetně jeho sebraných spisů vydaných J. Huserem v letech 1589 - 1591, které spolu s díly 

jeho následovníků (Leonhard Thumeisser, Thomas Erastus, Gerhard Dom, Martin Ruland, 

Oswald CrolI) tvoří více jak polovinu této literatury v rožmberské knihovně. Sám 

Paracelsus prosazoval ve svých spisech názor, že alchymie nemá sloužit k výrobě zlata a 

stříbra, nýbrž k získávání tzv. arkán, subtilních lékú na rúzné nemoci. 

Pozdním dítětem alchymistických zkoumání byl vznik moderní chemie. V rožmberské 

knihovně nemohla chybět první učebnice chemie vydaná Andreem Libaviem, spis Basilia 

Chymica Oswalda Crolla z roku 1609, stejně jako osm děl chemika a fysika z Hessenska 

Johanna ThOldeho o minerálech. Podobně zaměřené spisy Georga Agricoly ale byly 

zařazeny mezi přírodní vědy do oddílu Filosofie. Zda o jejich zařazení rozhodl Agricolův 

odmítavý postoj k alchymii, již asi nezjistíme. 

"PARS QUART A: Elenchus librorum historicorum44 

Ve skladbě i zpracování čtvrtého oddílu rožmberské knihovny se asi nejvýrazněji projevila 

osobnost knihovníka Václava Březana. Vysoká kvalita podrobného zpracování tohoto 

oboru, o níž jsem se již zmínila, vypovídá nejen o vynikajících katalogizátorových 

znalostech soudobé historické produkce, ale bezpodmínečně i o jeho osobní zálibě 

v historiografii. Březan sám tuto část rožmberského katalogu také pravděpodobně aktivně 

používal, jak naznačuje opotřebovaný vzhled tohoto svazku . .j() O knihovníkově zásadním 

vlivu na skladbu historické literatury rožmberské knihovny rovněž svědčí výrazný, více 

než stoprocentní nárúst knih vytištěných v 80. a 90. letech 16. století. Tyto knihy, vydané 

YJ Sřezan, Medicína: ťol. 1192. 
iii Zmif'luje j iž v polovině 19. století Pečírka. Zprúva o rukopisech českých .... s. !n. 
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v době těsně před nástupem Václava Březana a za jeho působení v knihovně, tvoří téměř 

polovinu celého oddílu Historie. Pečlivou akvizici historické literatury dokládá i osobní 

Březanův exemplář Husitských válek Zachariáše Theobalda (Vitemberk 1609), dochovaný 

ve fondech Národní knihovny, do kterého si u Theobaldova soupisu použitých pramenů 

majitel poznamenal, zda kniha je, či dosud není součástí rožmberských knižních sbírek.41 

K těm knihám, které se v rožmberské knihovny nacházely (a nutno dodat, že jich byla 

většina) si Březan zapsal poznámku "habemus". Aktivní akvizici historické literatury 

dokládají ovšem i dodatečné zápisy tří knih, které jako jediné v celém katalogu byly 

vydány a do katalogu zapsány až v roce 1611. 

Obdivuhodný a s ohledem na jiné oddíly mimořádný je již počet celkem 112 

evropských měst, z jejichž tiskáren historická literatura pocházela. Třetina (727 děl) 

vznikla v německých tiskárnách a výraznější zastoupení získaly i ofícíny švýcarské (139 

děl). Sedm tisků ovšem do rožmberské knihovny doputovalo až z daleké Anglie, tři z 

Polska a jeden ze Španělska. 

Celý oddíl Historie se skládal z 1.840 děl svázaných do zhruba 1.500 svazků, která 

představují 19 % celé rožmberské knihovny. Samostatně oddělená sbírka tištěné grafiky 

obsahuje 118 titulů. V oddílu Historie se kromě tisků nacházelo přibližně 41 inkunábulí a 

146 rukopisů. Rukopisy jsou volně vřazeny mezi tištěné knihy s mnohdy velmi málo 

jasným označením, že jde o rukopis, což znesnadňuje přesné zjištění počtu tisků a rukopisů 

v tomto oddíle. Jeho přehlednost snižuje i nadprůměrný počet odkazů a rozpis i vnitřních 

částí jednotlivých knih, a tak, bohužel, u asi 150 titulů není možné určit, zda jde o tisk či 

rukopis. 

Čistá historiografie nebyla jedinou náplní tohoto oddílu. Celkem logicky sem Březan 

zařadil i historickou publicistiku a novinové zpravodajství, cestopisy a geografická díla, 

mapy, několik teoreticky zaměřených děl o historické metodologii, ale i životopisy a 

překvapivě i několik prací z oblasti zábavné literatury a emblematiky, které se jinak 

nacházely v oddílu Filosofie. Z obsahové skladby oddílu jednoznačně vyplývá, že do 

rožmberské knihovny byla nakupována především soudobá historická literatura, 

umožilující poznat dějiny všech tehdy známých zemí a historických epoch. 

Celých 10 % historického oddílu rožmberské knihovny zaujímala díla věnovaná 

starověkým dějinám. Tisky vydané do roku 1520 pocházely především z Benátek, ovšem 

-ll Praha: Národní knihovna (50 E 28). Kniha se z neznámých důvodll dostala do knihovny augustiniánského 
kláštera v Třeboni a po josefínské sekularizaci do fondů pražské Univerzitní knihovny. Více k tomuto 
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od 30. let je v jejich postavení vystřídala Basilej a od 60. let Frankfurt nad Mohanem, Lyon 

a Antverpy. Židovské dějiny přirozeně reprezentovala rúzná vydání a pl'"epracování Války 

židovské Josepha Flavia (7), dějiny Řecka popisovalo 15 děl (Homér, Herodotos) a 

římským dějinám bylo věnováno více než 70 spisL!. Zastoupena byla všechna zásadní díla i 

autoři: Gaius lulius Caesar (7x ~ rúzná vydání dvou děl), Quintus Curtius Rufus (3), 

Comelius Nepos (1), Diodorus Sicculus (1), Lucius Annaeus Florus (9), Herodotos (4), 

Homerus (2), Titus Livius (6), Plinius (2), Plutarchus (8), Polybius (3), Marcus Valerius 

Probus (2), Gaius Sallustius Crispus (7), Suetonius (4), Publius Cornelius Tacitus (6). 

Aeneas Tacticus (l), Thycydides (2), Xenofon (4) a další. Recepce antické historiografie 

měla přímý vliv na rozvoj humanistické historiografie, která se téměř programově vrátila 

k Thúkýdidovi, v němž spatřovala klasika historické vědy. Kromě edic starověkých 

historických děl však v rožmberské knihovně najdeme i soudobá díla o starověkých 

písmech a epigrafických památkách (Fenestella a Valerius Probus) nebo numismatice 

(Levinus Hulsius, Fulvius Ursinus, Abraham Gorlaeus). 

Jen o něco menší podíl zaujímaly v oddílu Historie církevní a náboženské dějiny (8 

%). Středověké církevní kroniky (Eusebius Pamphilus, Beda Venerabilis, Petrus Comestor, 

Socrates Scholasticus, Paulus Orosius) však byly výrazně zatlačovány soudobou tiskařskou 

produkcí popisující náboženské kontroverze v jednotlivých zemích, především v Anglii. 

Německu a Francii. Na poměrně vysokém podílu tiskú vydaných v letech 1592 - 1610, se 

už podílela tradiční i nová centra katolického knihtisku (lngolstadt a Kolín nad Rýnem) a 

vzrústající publicistická činnost členů jezuitského řádu (Martin Becanus, Luís Fróis, Jacob 

Gretser nebo Pedro de Ribadeneira). Patrná je i aktivita potridentské katolické církve v 

dílech vatikánského knihovníka Baronia Cesareho, ale i anglických autorú popisujících 

situaci v Anglii (Reginald Pole, John Bridgewater). 

O něco méně titulú bylo v jihočeské sbírce věnováno světovým dějinám (7 %). Raně 

křesťanské a středověké kroniky však již byly naplno zatlačeny do pozadí tvorbou 

soudobých autorů. Co do počtu vedla oblíbená kronika Johanna Cariona (deset rúzných 

vydání), používaná v protestantských školách jako učebnice dějepisu. Pro srovnání - stejně 

často vydávaná kronika Sebastiana Franka byla v knihovně zastoupena pouze dvěma 

exempláři. Vysoké je i zastoupení tehdy oblíbených historických kalendářů (12), 

podávajících synoptický přehled dějin. a děl z oblasti historické chronologie (27). 

excmplúři Zbyněk Malý. Březanovy poznúmky o vúlkúch husitských. Časopis společnosti přútel starožitností 
65.1957.s.201-207. 
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Dominantní postavení v rožmberské knihovně však jednoznačně získaly dějiny zemí a 

národů, které tvořily 21 % celého oddílu Historie. Na rozdíl od knih o světových dějinách 

se na vydávání spisů k dějinám zemí - zejména v 70. a 80. letech 16. století - výrazně 

podílely frankfurtské tiskárny. Téměř tři stovky děl zahrnovaly historiografii téměř všech 

evropských zemí, přičemž největší zastoupení měla přirozeně historiografie geograficky 

nejbližších teoritorií. Jen německých zemí - především Saska - se týkalo padesát dva prací, 

Uher a Sedmihradska sedmnáct Polska jedenáct, Turecka třináct a Francie dokonce dvacet 

osm. České dějiny byly zastoupeny osmnácti spisy a Itálie čtrnácti. Poměrně značné 

množství knih se týkalo dějin Anglie a Skotska (17). Část z nich dokonce pocházela až 

z domovských tiskáren v Londýně a Edinburku (například dějiny alžbětinské Anglie 

Guilielma Camdena vydané roku 1607). Chybět nemohly ani práce o historii Holandska a 

I Flander (21) a severní Evropy: Dánska (4), Švédska (l), Norska (l), Litvy (1) a Ruska 

(11). Jednotlivými knihami byly zastoupeny i dějiny dalších, už kulturně vzdálenějších 

zemí jako Portugalska, Řecka, Číny, Persie, Indie a Japonska. Dějiny zemí doplňovaly i 

dějiny některých měst - především německých a italských (Řím a Benátky) - s popisy 

jejich památek a pamětihodností. Tyto historické průvodce tvořily téměř 3 % celého 

oddílu. 

Kosmografie, cestopisy a geografická literatura představovaly zhruba 10 % oddílu 

His(orie. 42 Mezi padesáti cestopisy, z nichž pouze čtyři jsou bohemikální, převládaly 

v souladu s tiskařskou produkcí cestopisy do Palestiny a Jeruzaléma (20). Až v dalekém 

sledu za nimi je následují cestopisy do Itálie a Benátek (5), Indie (3), Nizozemí (3) a 

Anglie (2) nebo obecně po Evropě (3), do Persie (3), Turecka (3), po Egyptě a Orientu (6) 

a do dalších blíže nespecifikovaných zemí. Poměrně velké množství titulů bylo věnováno 

popisům nově objevených zemí, především Ameriky (24). Vedle prací popisujících krásy 

Floridy, Brazílie nebo Mexika se v rožmberské knihovně nacházelo i shrnující pojednání o 

událostech v Novém světě v letech 1492 - 1556 nebo tři vydání spisu Bartolomea de las 

Casas o dobývání Ameriky, ve kterém se autor jako první zastával práv indiánského 

obyvatelstva. Reprezentativní byl i soubor 21 map, který poměrně věrně sledoval odborný 

vývoj soudobé kartografie. 43 Kromě několika vydání světových map Ptolemaia a zejména 

Petra Apiana, jehož výtvory již přihlížely k novým zeměpisným objevům, byla 

v rožmberské knihovně i všechna důležitá díla Mercatorova a částečně i ručně iluminované 

~2 K zastoupení této literatury v knihovnách hornorakouských slechticků Kohler, Umfang und Bedeutung 
historisch-geographischer Werke ... , passim. 
~.' Wolf, A history oťscience, technology and philosophy ... , s. 381 - 393. 
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atlasy Abrahama Ortelia. Soubor světových map doplňovaly mapy kontinentú (Evropa. 

Asie) i jednotlivých zemí. především německých knížectví. 

Téměř nemožné je - vzhledem ke zkráceným katalogizačním titulúm - postihnout 

rozsah historické publicistiky. která stojí na pomezí historiografie a zpravodajství.44 .len 

vojenským dějinám bylo věnováno přes šedesát tiskú. přičemž se většinou zaměřovaly na 

vojenské a diplomatické aktivity Karla V. a události na tureckých bojištích. Typickým 

příkladem historické publicistiky jsou sborníky Leo BefKicus Michaela Aitzinga. které 

nemohly v rožmberské knihovně chybět. Aitzing prostřednictvím výtahú z dobových 

letákú a novin podal ucelené dějiny nizozemského povstání v letech 1559 - 1583.4:; 

V oddílu Historie ovšem nalezneme i četné polemické spisy s historicko-politickým nebo 

náboženským podtextem. Výrazné zastoupení měly v rožmberské knihovně tisky věnované 

četným sporúm vévodll z Brunšviku (13). ale i diskuzím jezuity Roberta Bellarmina 

s Matthiasem Flaciem Illyrikem o otázce translace císařství nebo polemikám Thomase 

Bozia proti Machiavellimu. Právě polemické spisy patřily k těm v rožmberské knihovně. 

jejichž zařazení do oddílú nebylo jednoznačné a řada z nich se proto nacházela kromě 

oddílu Historie i ve Filosqfii nebo i v Právu. 

První týdenní tištěné noviny jsou záležitostí až počátku 17. století. avšak šlechtici. 

toužící po co nejrychlejším a cenzurou nezkresleném zpravodajstvÍ. dlouho dávali přednost 

novinám psaným.46 Také Rožmberkové jsou - díky studiím Zdeňka Šimečka - proslavení 

svou rozsáhlou recepcí psaných novin dochovaných v rodovém archivu.47 Ale ani soubor 

českých a německých tištěných neperiodických novin soustředěných v rožmberské 

knihovně není zanedbatelný.4R ./azykově německé noviny. jichž se v knihovně nacházelo 

106 kusů z let 1527 - 1606. byly částečně svázány do konvolutú. uspořádáných převážně 

chronologicky.49 .lak dokládá grafické znázornění chronologického prú\'czu datovaných 

novin. mimořádnou pozornost tištěnému zpravodajství věnovali Rožmberkové v 80. letech 

"4 K termínu "historická publicistika" a jeho obsahu blíže Tomáš Rataj, České země ve stínu pi:I1měsíce. 
Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002, s. 59. 
45 Jiří Hrubeš. Politické a náboženské rozpory v Evropě v dobové publicistice 1590 - 1617. Praha 1974. s. 28. 
-1(, Prvními periodickými novinami bylo slavné ·'Aviso". vydané v roce 1609 ve Wolťenbiittclu a "Relation" 
vytištěná v témže roce ve Štrasburku. viz Alena Richterová. Komunikace mezi Brunšvikem, Prahou a 
Encovany. M iscellanea oddělení rukopisLI a starých tiskli I I, 1994, s. 38. 
47 Zdeněk Šimeček, Novinové zpravodajství v předbčlohorských Čechúch. Folia Ilistorica Bohemica lL 
1987, s. 287 - 299; TýŽ. Rožmberské zpravodajství o nových zem ích Asie a A II'iky v 16. století. 
Č'eskoslovenský časopis historický 13. 1965, s. 428 443; Tý'ž. L' Amérique au I ()l siecle <I la IUllliere des 
nouvelles du service de renseignelllents de la t~lInillc des Rožmberk. lIistorika II. 1965. s. 53 93. 
,R K charakteristice dobovéh; zpravodajství blíže Helmut W. Lang, Die Neue Zeitung des 15. bis 17. 
Jahrhunderts. Entwicklungsgeschichte und Typologie. in: Pressc und Geschiehte: neue Beitrage ZUl' 
historischen Kommunikationsťorsehung, M iinchen - New York London -- Ox ford - Paris 1987. s. 57 - 60. 
49 Březan, Historie: ff 999- 1003. ~ 
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16. století (viz příloha V/graf 14). O nízké dochovanosti tohoto druhu tištěné literatury 

zase svědčí šedesát pět jazykově českých tištěných novin, ze kterých současné bibliografie 

evidují pouze dvacet kusů a u dalších pěti se nezachoval žádný výtisk. 50 

Do dobové publicistiky patří i pololetní svody událostí s názvy Relationes. Tyto 

zpravodajské útvary byly vydávány u příležitosti konání veletrhů ve Frankfurtu a Lipsku a 

dalších městech. Rožmberkům je dodávali pražští knihkupci se spojením na frankfurtské 

veletrhy.51 Ty se v rožmberské knihovně kromě roku 1585 nachází v kontinuální řadě pro 

léta 1587 - 1607. Svody z devadesátých let se ale dublují a střídají se i zpracovatelé: 

Jacobus Franck (1590), Vilhelm Riephan (1591 - 1595), Jacobus Frey (1590 - 1596), 

Adolphus Salerius (1596 - 1600), Jacobus Framen (1601 - 1602) a Sebastian Brenner 

(1603 - 1607). 

Více než dvacet děl oddílu Historie se bezprostředně zabývalo šlechtickými reáliemi, ať 

už šlo o aristokratické genealogie, heraldiku nebo popis konkrétních událostí v 

urozených rodinách. Mezi nimi se například objevilo genealogické zpracování dějin polské 

šlechty, pánů z Anhaltu (autorem obou prací byl Bartholomaeus Clamorinus), 

braniborských markrabat, benátských a saských vévodů i francouzských panovníků. Do 

oddílu Historie patřily i popisy šlechtických turnajů a erbů (Johann Sibmacher -

Norimberk 1605, Martin Schrot - Mnichov 1576 a Frankfurt nad Mohanem 1597) a 

příležitostné tisky popisující křest na hessenském dvoře v Kasselu v roce 1598 nebo úmrtí 

dvou šlechticů - Augusta Saského (Lipsko 1586) a Viléma z Rožmberka (Vídeň 1592). 

Voddílu se nacházel i tiskem vydaný ilustrovaný soupis sbírky zbraní Ferdinanda 

Tyrolského v Ambras, který zpracoval Ferdinandův sekretář Jakob Schrenk von Notzing. 52 

Výrazné zastoupení životopisů významných osob v rožmberské knihovně, které jen 

v oddílu Historie tvořily téměř 9 %, bylo ovlivněno vysokou oblibou tohoto žánru 

v renesanci. Ve své době měly velký úspěch portréty slavných lidí napsané Pavlem 

Gioviem a pro protestantství měly zase velký význam životopisy novodobých mučedníků, 

o jejichž popularitu se postaral Theodor Beza svou knihou Jcones id est verae imagines 

virorwn doctrina simul et pietate i/lustrium. Také v rožmberské knihovně převládají 

životopisy císařů a panovníků, učenců a filosofů, světců a soudobých teologll (Theodora 

50 Pravoslav Kneidl, Česká I idovú grafika v ilustracích novin, letúkll a písniček, Praha 1983, s. 15 a 315. 
51 Šimeček, Novinové zpravodajství v předbělohorských Čechúch ... , s. 293. 
52 Březan, Historie: fol. 877 eviduje jinak neznúmé vydúní z roku 1598, V literatuře je jako první vydání 
uváděno latinské (Innsbruck 1601) a německé (Innsbruck 1603) viz Jiří Kopáček, O ambraské sbírce, Cour 
d'honneur L s. 74. 
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Bezy, Ignáce z Loyoly, .Iosiase Simlera) a výjimečně šlechticll (životopis Kristiána z 

Anhaltu vydaný v Drážďanech v roce 1596). 

V oddílu Historie nacházíme i celkem dvacet tři děl z oblasti literatury zábavné. Vedle 

několika spisů, které se k historiogratii hlásily alespoň formálně úvodním slovem v titulu 

(Historia Tyll Eulenspiegla nebo Kronika o Apollonovi Iyrském) , sem bylo zařazeno i 

sedm vydání (a jeden rukopis) Boccaciových Novel, příběhy Schimfa a Ernsta nebo 

Gargantuy a Pantagruela. 

Na konci oddílu Historie soustředil Václav Březan soupis tištěné grafiky, zčásti volné a 

zčásti svázané do alb. Hlavním kritériem při sestavování gratické sbírky, která se již 

pohybovala na pomezí knihovny a kunstkomory, byla estetická hodnota díla a převaha 

ilustrací nad tištěným slovem. Rožmberská sbírka grafiky byla v rámci knihovny zřejmě i 

umístěna samostatně. O tom svědčí nejen její dodatečně vyhotovený zápis do katalogu, ale 

i odlišné, formátové řazení této sbírky. 53 Při její tvorbě hrála významnou roli i vazba knih, 

jejíž charakteristiku Václav Březan do katalogu poměrně často zaznamenal. Do gratické 

sbírky byly proto zařazeny i některé knihařské výtvory, jako například knihy s tureckým 

papírem nebo v turecké vazbě. Jedna z nich se zřejmě dochovala ve Vatikánské knihovně 

v Římě. Jedná se o rožmberský rukopis z počátku 17. století, který obsahoval znaky 

rllzných provincií spadajících pod pravomoc Rudolfa II. 54 

Mimochodem, s podobnou (i když ne tak úzce proťilovanou) grafickou sbírkou se bylo 

možné setkat i v mnichovské dvorské knihovně. Ta byla tvořena ze 170 vzácných knih 

uchovávaných v zamřížované skříni u vchodu do kunstkomory a obsahovala iluminované 

rukopisy, erbovníky, turnierbuchy, bible a modlitební knihy s miniaturami, knihy na 

papyru a knihy v exotických jazycích, jaké pro bavorské vévody představovala maďarština, 

turečtina, syrština nebo perština. 

Na 118 grafických položkách v rožmberské sbírce se podílelo (respektive je v katalogu 

zmíněno) více než 50 soudobých uměl cll, mimo jiné řada nizozemských malířll a rytcll 

(Jacques de Gheyn, Maarten van Heemskerck, Joris Hoeťnagel. .Iunius Hadrianus, Jodocus 

Hondius, Aegidius Sadeler, a další). Mezi nimi se objevuje i kniha, kterou vyzdobil 

norimberský gratik .Tost Amann, známý i v rožmberském prostt-edí. Amanovy dřevořezy se 

53 Březan, Historie: ff 1006 - 1029. 
5~ Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana (Nr. 802); vatikánský rukopis popsal Dudík, Iter ROlllanulll ... , s. 
211 - 212. 
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starozákonní tematikou posloužily v roce 1578 jako přímá předloha při výzdobě jednoho z 

renesančních pokojú česko krumlovského zámku. 55 

Vyčerpávají přehled o obsahu rožmberské grafické sbírky a jednotlivých titulech podal 

již Pravoslav KneidL 56 Ten se také podrobně zmínil o potížích s identifikací a 

bibliografickým určováním těchto děl v rožmberské knihovně. Jen u několika tiskú se 

objevuje i datum vydání. Celý soupis navíc púsobí - zvláště ve srovnáním s historickým 

oddílem - značně nepřehledně, jako by byl proveden v časové tísni a až dodatečně. Stručné 

a obecné tituly neumož6ují zjistit zcela přesně obsahové složení rožmberské sbírky 

grafiky. Přesto se dá rozlišit několik větších tematických skupin. Výrazně zastoupenou 

skupinu představuj í portréty (44) císařú a Habsburkú (především Karla V.), panovníkú, 

papežú, ale i biblických postav. Architektuře a stavitelství byly věnovány dvě knihy, 

astronomii jedna, militaria a vyobrazení bitev se nacházela přinejmenším v šesti titulech, 

geografie, topografie a veduty vévodily třinácti grafikám, emblematické motivy pěti a 

kaligrafie osmi knihám. Ke šlechtickému prostředí se vztahovala sbírka vyobrazení erbú, 

vyobrazení pohřebních prihodú (3) a nuptialia (2). V rožmberské knihovně se nacházelo i 

sedm knih tzv. modelú (oděvú a snad i umělecko-řemeslných artefaktú), ale i grafických 

knih věnovaných tématu lovectví a zvířeny (5). Ve zbylém souboru tištěné grafiky 

nalezneme kromě většinou blíže neurčených vyobrazení náboženské (4) a alegorické (2) 

výjevy, ale například i blíže nespecifikované obrázky ze studentského života. 

"PARS QUINTA: Philosophiam continet" 

Poslední oddíl Filos(die tvořil druhý největší obor rožmberské knihovny. Obsahoval 

celkem 2.469 titulll a zapl60val tak 24 % rožmberských knižních sbírek. Významný podíl 

na jeho velikosti ovšem měly samostatně řazené pododdíly básnických děl (6 %) a 

hudebních tiskú (2 %). Při vytváření těchto pododdílú Václav Březan vycházel a zároveň 

reflektoval rožmberskou kulturní tradici, založenou především Vilémem z Rožmberka. 

Jádro tilosotického oddílu, obsahující 1.733 spisú ve 1.459 svazcích, tvořily texty 

I rúznorodého obsahu, sahající od filosofie, humanitních a přírodních věd až po zábavnou a 

'I obecně vzdělávací literaturu. Zařazení řady knih do oddílu Filosofie (příležitostné tisky 

:'5 Jan MUller, Nové poznatky o renesanční nástěnné malbě na zámku v Českém Krumlově, Opera historica 3, 
1993, s. 379 - 385. 
'i> Pravoslav Kneidl, "Picturae et Kunststuck" v Březanově katalogu rožmberské knihovny, in: Ars baculae 

vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, 
s. 84 - 86 uvúd í počet 126 titul LI. 
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k dobovým festivitám, satiry a zábavné čtení, kuchařky) však v rožmberské knihovně 

nebylo dúsledné a nalezneme je v menší míře i v jiných oddílech. O nahodilý shluk spisů 

šlo jen do jisté míry. Je přirozené, že právě sem musely být včleněny knihy, které se svým 

obsahem nehodily do předcházejících oddílÚ. Skladba oddílu Filo.wdie však do určité míry 

i respektovala dobovou provázanost některých, zejména přírodovědných oború. Například 

astrologie a astronomie se začala diferenciovat až na přelomu 16. a 17. století. Kepler je 

sice rozlišoval dúsledně, ale mnozí mezi nimi ještě dlouho rozdíl necítili. 57 Astronomii, 

matematiku a mechaniku úzce spojovaly nejen stejné výpočetní postupy, ale například i 

shodné nástroje. Řada děl se pohybovala na hranici mezi astrologií a okultní filosofií, ale i 

lingvistikou a například rétorikou. Vytvořením knihovního systému s omezeným počtem 

oborových oddílú se tak Václav Březan vyhnul detinivnímu (a zároveú diskutabilnímu) 

určení řady mnohovýznamových děl. 

Páteří filosofického oddílu byla přirozeně sbírka 720 děl, jež bychom mohli obecně a 

zjednodušeně označit jako filosofie. Nešlo jen o čistě abstraktní filosofická díla z oblasti 

logiky, gnozeologie, morální filosofie, etiky a příbuzných obodL ale i díla vzdělavatelská, 

moralizující a obecně naučná. Autory asi čtvrtiny z nich byli antičtí autoři, přičemž 

přirozeně vysoký podíl měla Aristotelova díla a jeho výklady (73 spisú). Čistě scholastická 

filosofie z období středověku se ovšem v tomto oddílu objevuje jen výjimečně, a to 

v podobě spisů Alberta Velikého, Johna Scotta a několika dalších děl. Neznamená to však, 

že by starší filosofická tradice v rožmberské knihovně zcela scházela - vzhledem k prolnutí 

středověké filosofie s teologií byla řada těchto děl zařazena již do prvního oddílu katalogu. 

Naprostou převahu měla díla autorů púsobících v 16. století - zejména Erasma 

Rotterdamského, eseje Michela de Montaigna a spisy Mikuláše Kusánského. 

V rožmberské knihovně přirozeně najdeme řadu děl věnovaných okultní filosofii. Tato 

díla, na rozdíl od podobných spisú zařazených do oddílu Medicíny, byla zaměřena více 

teoreticky a kosmologicky. Rozmach tehdejší tiskařské produkce magických, 

astrologických, kabalistických a teosofických děl byl zpúsoben znovuobjevením 

gnostických a novoplatónských myšlenek, které byly v 16. století popularizovány a 

integrovány do tehdejšího vědění. Spisy v oddílu Fi/o.wdie pojednávaly o tajných písmech, 

výkladech Platóna, přibližovaly díla Herma Trismegista nebo popisovaly egyptská a 

57 Zdeněk Horský, Kepler v Praze, Praha 1980, s. 159; Obecně Zdenčk Horský. Kapitoly z dějin poznání 
kosmu. in: J. Grygar-Z. Horský- P. Mayer. Vesmír. Praha 1983. 
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aramejská mystéria. 58 Rozdělení okultních děl do oddílu Medicíny a Filosofie podle jejich 

teoretického nebo praktického zaměření bylo v rožmberské knihovně - s výjimkou 

jediného spisu - striktně dodržováno, a to i v případech, že šlo o stejného autora 

(Giambattista Della Porta, ./akub Horst. Heinrich Khunrath). 

Novoplatonismus výrazně ovlivnil i dobovou astrologii a astronomii. Magicko

astrologické pojetí kosmu chápalo vesmír jako živý organismus, v jehož organizaci panuje 

přísný řád, který lze ovšem nejen předvídat. ale člověkem - jakožto mikrokosmem - i 

usměrnit. Astrologická a astronomická literatura nacházející se v rožmberské sbírce 

v počtu 123 spisú pocházela z nezvykle pestré skladby tiskařských center, přičemž nejvíce 

jich mělo púvod v Benátkách (to platí především pro prvotisky a tisky vydané do roku 

1507), z Basileje a z Augšpurku. Dvacet jeden astronomických a navíc částečně 

bohemikálních rukopisú měla - s výjimkou soudobých děl Geronima Cardana a Cornelia 

Gemmy - středověký púvod. Tomu odpovídá i vysoký počet prvotiskú (16), výraznější 

nárúst astronomické literatury v rožmberské knihovně připadá pouze na 70. léta 16. století 

a po roce 1600. 

Široké spektrum astronomické a astrologické literatury reprezentovalo jak starověký 

geocentrický názor Ptolemaiúv a jeho pokračovatelú, myšlenky představitelů židovské a 

arabské středověké astrologie, tak i moderní objevy a aktuální události. Dobová 

publicistika i odborné práce s oblibou retlektovaly objev komet. Kometě pozorované 

v roce 1577, která vzrušila svou velikostí a nápadností celou Evropu, však byly 

v rožmberské knihovně věnovány pouze dva tisky. 59 Kometou, jež se objevila o dvacet let 

později. se v rožmberské knihovně zabývaly již čtyři spisy. Řadu dúležitých teoretických 

děl (například Mikuláše Kopernika nebo Tadeáše Hájka z Hájku) bychom však 

v rožmberské bibliotéce hledali marně. Nechybí zde ale první vydání slavného SpISU 

As/ronomiae ins/auw/ae Mechanica Tychona Brahe z roku 1598, jehož výtisk autor 

<g Přehledově Umberto I::co. Hledání dokonalého jazyka. Praha 2001. s. 109 - 128; Jerome Friedman. The 
most ancient testimony: sixteenth century Christian Hebraica in the age oť Renaissance nostalgia. Ohio 1983; 
V rožmberské knihovně se nacházela okultní díla těchto autorLl: Alcinous. Agrippa von Nettesheim. Heinrich 
Cornelills. Albinlls PlatonicllS. Apuleills Madaurensis. Arnoldi Bartholomaeus, Willem Canter, Sébastien 
Chatillon. John Dee, Giambattista Della Porta. Johannes Eck, Philipp Ludwig Elich. Marsilius Ficinus. 
Andreas Helmreich. Georg Henisch. Hermes Trismegistus. Volťgang Hildebrand, Jakub Horst. lamblichus 
Chalcidensis. Johann Ingolstetter. Heinrich Khllnrath. Libanus Gallus, Antoine Mizauld. Johannes 
Opsopoeus, Paracelslls. Christophor Parisiensis. Francesco Patrizi, Heremita Pelagius, Benedict Pererills, 
Platon. Plotinus, Socrates Scholasticus . .Johann Trithemius, Philipp Ulsted. Zarathustra. 
ci') Ke kometě z roku 1577 bylo vytištěno v Evropě více než 100 spisLl ~ viz Doris C. Hellman. The comet oť 
1577: its pince in the history ol' astronomy. New York 1944. 
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osobně v září roku 1600 daroval Petru Vokovi. (jO Exemplář obsahující učencovu 

rukopisnou dedikaci procestoval celou Evropu a nakonec se ocitl zpátky v místech, kde 

spatřil světlo světa. Spolu s rožmberskou knihovnou doputoval do Stockholmu, ale jen o 

několik let později byl královnou darován gymnáziu ve Strangnas. V 18. století byl však 

prodán ve veřejné aukci jako nepotřebný duplikát a nakonec se ocitl zpátky v Dánsku -

dnes se nalézá v univerzitní knihovně v Kodani. 61 Součástí rožmberské sbírky 

astrologicko-astronomické literatury byly samozřejmě hvězdářské ročenky neboli 

efemeridy (8), uvádějící propočty poloh planet pro jednotlivé dny, prognostiky a 

kalendáře (10) s celkovou astrologickou předpovědí na běžný rok s vyznačením 

nejvýznamnějších poloh planet, které vycházely v národních jazycích po celé Evropě.62 

Astronomie nemohla existovat bez matematických základů. Mezi osmdesáti sedmi 

matematickými spisy v rožmberské knihovně však převažovaly praktické učebnice a 

příručky kupeckých počtů. Mezi nimi byly i německé učebnice saského matematika 

Adama Riese (vyd. 1550 a 1565), které Vilém z Rožmberka pravděpodobně i aktivně 

používa1.63 Nová vědecká díla z oblasti geometrie a algebry se v rožmerské knihovně 

objevují spíše sporadicky. Reprezentativní zastoupení měla naopak díla obsahující návody 

na zhotovování a používání mechanických přístrojů (18).64 Převažují moderní práce 

Jacoba Bessona, Leonharta Zublera, Julia Paschala a dalších. Práce Jerome Cardana 

obsahovala nákresy Leonarda da Vinciho, spis Johanna Faulhabera zase informoval o 

objevu dalekohledu. Konstrukci slunečních hodin byly v knihovně věnovány hned čtyři 

díla. Pozoruhodná je i Březanova zmínka o pražském - jinak zcela neznámém vydání -

spisu Agostina Ramelliho Le diverse et artijiciose machine z roku 1601. Toto pozoruhodné 

60 Alena Hadravová - Petr Hadrava, Tycho Brahe and Prague. in: Scicncc and technology in Rudolfinian 
time, ed. Jaroslav Folta, (Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum I), Praguc 1997. s. 80 
nesprávně označili za příjemce daru Viléma z Rožmberka, jenž byl již osm let po smrti; Brahe tímto sV~'m 
dílem obdarovával i další české šlcchtice, například Jana Zbyr'1ka z Hasernburka, viz Boldan, Knihovna Jana 
Zaj íce z Házrnburka (1496 - 1553) .... s. 53. 
61 Podle Victor Madsen. Strangnas-dubletter i der Kongelige Bibliothek i Kobcnhavn. in: Nordisk Tidskrift 
fOr Bok- och Biblioteksvasen II, 1924, s. 100, Č. 54. Uvúdí i text rukopisné dedikace: .J//lIslrissill/o el 
Cenerosiss;mo Domino DOI7/;l/o Petr Wock Cl/hernalo/'; DOll/liS Rosel7he/'gicac DOII/ino ill C/'lI/Ilh/ml' el 
Witlingaw ... dec!il 7)'C/1O Bmlle AnI/O /600 Seplc/1lhris Die /8"'. 
62 Horský, Kapitoly z dějin poznúní kosmu .... s. 140; Zdaleka však nešlo o všechny. řada kalendúřů. minuCÍ 
a pranostik se zachovala i v rožmberském rodovém archivu. Srovnej Aleš Stejskal, Deníky nebo úřednické 
zápisníky? Studie k problematice funkce a používání tištěných kalcndářll z doby posledních RožmbcrkCr. 
Archivum Trebonense 2002, s. I 16 - 151. 
63 Uvádí Pánek. Poslední Rožmberkové ... , s. 46 - 47. 
64 K dějinám oboru Wol( A history of science, technology and philosophy .... s. 536 - 541. 
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dílo, obsahující 195 celostránkových umělecky provedených ilustrací, využívali 

zakladatelé prvních manufaktur ještě dvě až tři století po jeho prvním vydání.6s 

Geologie, mineralogie a metalurgie byly v rožmberské knihovně zastoupeny celkem 

deseti díly.66 Samozřejmě zde nemohla chybět základní díla fyzikální geologie Georga 

Agricoly a Lazara Erckera, s nímž ostatně Vilém z Rožmberka udržoval osobní kontakty.67 

Podobně nízké zastoupení měla i díla věnovaná zemědělství (25). Převažovala v nich 

témata vinařství, ovocnářství a zahradnictví, a především chovatelství (rybnikářství, 

včelařství a chov koní - celkem 10 spisů), dotkla se i dalších blíže nespecifikovaných 

hospodářských aktivit (9). 

Sbírku 43 militárií reprezentovali opět antičtí autoři (Aelianus Tacticus, Flavius 

Vegetius), ale i soudobá díla Marxe Fuggera a Heinricha Ranzaua. Převážně 

z devadesátých let 16. století a z počátku 17. století pocházejí tisky o architektuře a 

stavitelství (31).6g Nejfrekventovanějším autorem byl Vredeman de Vries (4), Sebastian 

Serlius (3) a Vitruvius (3). V knihovně se nacházela i Vredemanova serie Kenotafů, užitá 

jako inspirace při pořizování krumlovského náhrobku Viléma z Rožmberka.69 Vedle 

obecných děl šlo o specializované práce o fortifikaci, stavbě sloupů a portálů, o vojenských 

stavbách i výzdobě náhrobků (Tobias Fend). Ze záplavy stovek vydání emblematických 

děl Gen základní emblematický spis Andrey Alciatiho byl vydán ve 150 vydáních) se do 

tohoto oddílu rožmberské knihovny dostalo i dvacet jedna knih emblémů, přičemž dalších 

pět se nacházelo v oddílu Historie. Dobová oblíbenost emblémů vycházela z předpokladu, 

že mezi slovy a předměty existují tajemné souvislosti. Emblém připomínal hádanku a 

metaforu, přičemž jedna část emblému -lemma - nabízela jeho výklad. 7o 

Pomezními obory, které byly do Filos(die také částečně zařazeny, byla státověda, 

pedagogika, etiketa a festivity. Teorie státu byla v rožmberské knihovně zastoupena 

nejen Macchiavelliho díly, ale i spisy jeho odpůrců (Philip de Morney, Antonio 

Possevino), chybět nemohlo ,~est knih o státu .Jeana Bodina, knihy Thomase Bozia a 

6~ Březan. Filosofie: fol. 1608; V literatuře je znúmé pouze italsko-francouzské vydání z roku 1588 vytištěné 
nákladem autora v Paříži. viz WolC A history of science. technology and philosophy ...• s. 538; více 
v kapitole 6.3. 
66 K dějinúm oboru WolC A history ofscience. technology and philosophy ...• s. 486 - 505. 
67 Vladimír Dufek. Lazarus Ercker von Schreckenfels, in: Rudolfinian time. ed. Jaroslav Folta, (Acta 
historiae rerum naturalium necnon technicarum I), Prague 1997, s. 217 - 229. 
68 O dochovaném rožmberském exempláři architektonického díla viz Ulrich Grossmann. Die verschiedenen 
Ausgaben der "Arch itectura" des Wendel Dietterl in, in: Anzeiger des germanischen Nationalmuseums 1997, 
5.162-163. 
6') Ivan P. Muchka, Hans Vredeman de Vries in den b()hmischen Bibliotheken, Studia Rudolphina 3, 2003, s. 
31. 
70 Miloš .Iľ1zl a kol., Dějiny umělecké kultury ll. Praha 1996, s. 25. 
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dalších. Několik spisú - částečně v italštině - se přímo týkalo šlechtické výchovy a etikety 

(Reinhard Lorichius, Castiglione, Antonius de Guevara, Claudius Corte a další), šermířství 

(Joachim Meyer), lovectví (5), jezdectví (3) a pedagogických principú (35). V oddílu 

bychom našli i více jak třicet příležitostných, většinou oslavných kázání. 

Rozsáhlé zastoupení měla v oddílu Filos(die lingvistická díla (200). Zhruba třetinu 

tvořily jazykové slovníky. Šlo o dvaatřicet slovníkú latinského jazyka, devět řeckého, čtyři 

pro hebrejštinu, čtrnáct německých, jedenáct českých a dva slovníky francouzštiny. Italská, 

španělská, anglická a polská slovní zásoba se objevovala pouze v rámci vícejazyčných 

slovníkú, jichž se v rožmberské knihovně nacházelo celkem šest. Gramatické příručky 

měly srovnatelné zastoupení: osmáct gramatik latinského jazyka, třináct řeckého, jedenáct 

hebrejského a aramejského, sedm německého jazyka, pět českého a jedna příručka 

italského jazyka. Chybět nemohly ani spisy o stylistice a rétorice (87), jakožto soustavě 

norem mluveného slova a literatury určené výhradně intelektuálním elitám. Převažují díla 

Erasmova, Melanchthonova a Ciceronova, a dílo Rudolpha Agricoly De žnventžone 

dialectžca librž tres, které ovlivnilo pojetí rétoriky největších reťormátorú humanistického 

školství v 16. století.71 Marně bychom však v rožmberské knihovně hledali nejpodrobnější 

renesanční dílo o rétorice Rhetoricorum lihri quinque Georga Trapezuntia, stejně jako 

tehdy oblíbené a často vydávané rétoriky jezuitské. 72 

V oddílu Filosofie se také nacházela většina známých děl antické prózy (75) a soudobé 

zábavné literatury (28). Mezi zhruba sedmdesáti pěti edicemi antických autorú 

nacházíme Ovidia, Homéra, Ezopovy bajky v šesti vydáních a řadu novějších spisú: díla 

Fran90ise Rabelaise - oblíbené příběhy Gargantuy a Pantagruela (v několika vydáních) a 

dobové satiry a moralistiky (29) burcující proti tanci, lenosti, lichvě, klevetění, hazardním 

hrám a opilství. V rámci dramatických zpracování samozřejmě stály v popředí hry 

Terentia a Plauta, méně často se objevují biblické hry. Nové operní umění proniklo na 

rožmberský dvúr jen prostřednictvím jediné italské opery s názvem La Pa:;:;esca, vydané 

v Benátkách roku 1592. 

"Libri poethici et rhytmici" 

Měřítkem pro zařazení děl do tohoto pododdílu byla jejich veršovaná podoba, teoretická 

díla o rétorice a poetice se nacházela v obecném oddílu F'i!osojie. Poezie se ve větší míře 

71 Jiří Kraus, Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998, s. 98. 
7:'. Tam též, s. I 10. 
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rozvíjela už v patnáctém století. ovšem prudký nárůst zejména humanistického básnictví je 

charakterický až pro století šestnácté. 73 

Pododdíl básnických skladeb v rožmberském katalogu, zachycující 556 děl ve 439 

svazcích, je jednou z mála částí rožmberské knihovny, která výrazněji reflektovala osobní 

záliby Rožmberků, zejména Viléma. Nejde jen o velikost a samostatné postavení tohoto 

pododdílu, i když i to mělo svůj význam. Básnický oddíl obsahoval vysoké množství 

bohemikálních spisů, tvoří jednu pětinu celé básnické sbírky. Jde o pododdíl, ve kterém 

nejvíce tisků pocházelo z pražských tiskáren (51), které tak překonaly i jinak 

bezkonkureční tiskárny frankfurtské (45) a basilejské (34). Z hlediska zemí si však přece 

jen udržely vůdčí postavení německé tiskárny (193), následované českými (80) a 

švýcarskými (51). Řada autorů a děl byla s Rožmberky navíc více či méně spjata. 

V rožmberské knihovně se nacházelo 138 děl antických básníků, a to v rukopisech, 

prvotiscích i moderních edicích.74 Vysoký podíl měla přirozeně náboženská poesie a 

veršované modlitby, veršovaná theatralia (komedie a dramata od antických i moderních 

autorů) a příležitostné básně nejrůznějšího charakteru. Vedle tradičních oslavných skladeb 

věnovaných vládnoucím Habsburkům, šlechtě, ale i městům, bychom tu nalezli i méně 

obvyklé básně oslavující astronomii (3), alchymii a okultní vědy (7). Náboženské, 

historické a oslavné písně a kancionály (24) jsou kromě tří případů vesměs bohemikální. 

Významný podíl českých autorů je patrný i v oblasti satirických a zábavných veršů. 

"Libri musici" 

Obsahem hudebních produkcí na rožmberském dvoře se již více či méně podrobně 

zabývala řada historikú, studujících vznik a púsobení rožmberské kapely a obecně vztah 

posledních Rožmberků k hudbě. 75 Spíše než hudebními partiturami uložených v knihovně 

se východiskem zkoumání hudebního repertoáru rožmberských hudebníků stávají 

inventáře hudebnin (nástrojů i partitur) z let 1590 a zejména 1610, které se dochovaly 

n Elzbieta Sarnowska-Temeriusz, Zarys dziejów poetyky (Od starozytnosci do kolÍca XVII w.), Warszawa 
1985. 
7~ Anicius Manlius Severinus Boethius (5), Callimachus (I), Titulus Siculus Calpurnius (1), Dionysius Cato 
(3). Gaius Valerius Catullus (3), Euripides (2). Herodotos (1), Hesiodus (4), Homerus (3), Horatius (9), 
luvenalis (II), Marcus Annaeus Lucanus (2), Martialis (I). Publius Optatianus Porťyrius (I), Ovidius (24), 
Persius Flaccus (II), Pindarus (3), Plautus (6), Sextus Propeltius (4), Prudentius (4), Seneca (1). Silius 
Italicus (2), Sophocles (I), Publius Terentius Aťer (14), Vergilius (9) 
75 Zejména František Mareš, Rožmberská kapela, Časopis musea království českého 68, 1894, s. 209 - 236; 
Jaroslav Pánek, Renesanční velmož a utváření hudební kultury šlechtického dvora, Hudební věda 26, 1989, s. 
4 - 15; MaItin Horyna, Vilém z Rožmberka a hudba, Opera Historica 3,1993. s. 257 - 264. 
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v rožmberském rodovém archivu. 76 V záhlaví inventáře je ovšem uvedeno. že hudebniny 

byly na rožmberském dvoře umístěné ve třech prostorách: v knihovně. v .• buchhalterii" a u 

kapelníka. Je tedy otázkou. v jakém vztahu tedy byly hudební sbírky umístěné v knihovně 

s dalšími soubory muzikálií na rožmberském dvoře. 

Zarážející je především skutečnost. že úřední inventář z roku 1610 obsahoval jen 

osmdesát šest děl, přičemž Březanův nedávno dokončený katalog evidoval celkem 

stoaosmdesát hudebních tisků a rukopisů uložených v knihovně. Oproti katalogu je v 

inventáři zapsáno navíc pouze dvanáct ~ z větší části rukopisných ~ partitur. které se 

zřejmě nacházely u kapelníka či v kanceláři. Tuto rozsáhlou disproporci přitom nemohou 

vysvětlit jednotlivé doplňky. respektive rozpisy tisků svázaných v konvolutu. na něž se 

pravděpodobně přišlo právě při revizi hudebnin v roce 1610 a které byly do katalogu 

knihovny dopsány dodatečně. 77 Málo pravděpodobná je i možnost. že do inventáře byla 

zahrnuta jen ta hudební díla, která byla v té době rožmberskými hudebníky aktivně 

provozována. Hudební tisky umístěné v knihovně přitom neměly jen "statickou" funkci. už 

v následujícím roce byl rožmberským hudebníkům z knihovny předán soubor dalších. blíže 

neurčených hudebních tisků. 78 

Přesto však i takto rozšířená obsahová skladba rožmberských hudebnin nijak nemění 

obraz již známého hudebního života na rožmberském dvoře. 79 Ustanovení Viléma 

z Rožmberka datované rokem 1561 jednoznačně preferovalo v souladu s jeho 

programovou orientací na italskou kulturu a pod vlivem katolicismu hudbu italskou a 

francouzskou. Naopak Petra Voka přitahovalo spíše protestantské Německo a Nizozemí. 

což se projevilo i v konečné podobě rožmberských muzikálií.~w V rožmberské knihovně 

byl bohatě zastoupen italský a nizozemský hudební směr reprezentovaný jmény jako 

Orazio Vecchi, Giacomo Giovanni Gastoldi, který působil jako kapelník na mantovském 

dvoře, Jacobus de Regnard nebo Claudio Monteverdi. Charakter hudby z německých 

oblastí, která dlouho stála mimo rozvoj vícehlasu. ovlivnila nizozemská i benátská škola. 

7(, Třeboň: Státní oblastní archiv (CR- z Rožmberka. 23a, tol. 420n.): Inventář z roku 1610, obsahující jména 
autorů a stručný název jejich děl. sice evidoval jednotlivé partitury podle abecedního pořadí auton"i, spisy 
svázané do konvolutu však byly zapsány bez ohledu najméno autora hned za prvním jeho spisem. 
77 Záznamy v inventáři a v knižním katalogu potvrzují nejen sprúvnost "konvolutních oclkazú", ale rovněž 
z nich například vyplývá, že devět děl zapsaných v katalogu jako nesvázaná nebo .,prostě vázaná" bylo 
mezitím svázáno do "světlé kllže" a že tedy tato forma péče o knihovnu neskončila ani po její instalaci do 
nových prostor. Popisy vazeb v inventál'i i v katalogu se liší nanejvýš subjektivním vnímáním odstínú 
jednotlivých zapisovatelll, například modrá barva je v inventáři označena jako tialová. 
7S Březanova poznámka na konci inventáře ,.více jim vydáno z bibliotéky ad Partes léta páně 1612 dne 26 
Decemb.'· nasvědčuje tomu, že sbírka muzikálií nezllstala v této podobě trvalou součástí knihovny. 
79 Robert Lindell, Hudební život na dvoře Rudolfa II., Hudební včela 26, 1989, s. 94 - III: Pánek, 
Renesanční velmož ... , s. 4 - 15. 
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Německou školu v rožmberské knihovně zastupovala díla Ambrosia Lobwassera, Martina 

Agricoly, Linharta Pamingera, Valentina Haussmanna a mnoha dalšími. Německo

benátskou školu reprezentoval Jan Leo Hassler, Jakub Handl, Adam Gumpelsheimer, 

Křišťan Erbach, Blažej Ammon, Jakub Meiland, Michal Praetorius, Melchior Vulpius, 

Melchior Franck a Mikuláš Zang. Typický příklad tvořivého ovlivňování několika směrů 

představují díla Nizozemce Orlanda di Lasso, který působil jako kapelník dvorní kapely 

Albrechta V. v Mnichově. Ten byl v rožmberské knihovně zastoupen hned sedmnácti díly. 

V rožmberské hudební sbírce ale najdeme také řadu děl dánských skladatelů Uako byl 

např. Truid Aagesen, Melchior Borchgrevinck, Hans Nielsen). 

Nelze však souhlasit s tvrzením, že známý inventář hudebních tisků z roku 1610 

dokládá hudební zájmy Viléma či Petra Voka v mladých letech a že později již tento druh 

literatury nakupován nebyl. s I Graf znázorňující, jak se vyvíjel počet hudebních tisků 

v rožmberské knihovně v desetiletých intervalech, naopak ukazuje jen mírný pokles tisků 

vydaných po nástupu Petra Voka a naopak prudký nárůst této tištěné produkce vydané po 

roce 1603 (viz příloha V/graf 12). Téměř polovina celé sbírky hudebnin tedy byla 

nakoupena až za Petra Voka, jak tomu ostatně odpovídají i účetní doklady.82 Sto dvacet 

hudebních tisků pocházelo z německých tiskáren Uen z Norimberka jich bylo šedesát), v 

ostatních zemích jich bylo vytištěno již daleko méně: v Itálii a Čechách po čtrnácti, v 

Nizozemí deset a v jiných zemích (včetně Dánska) po jedné partituře. 

Rožmberská hudební sbírka patřila k těm částem knihovny, v nichž se vyskytoval 

vysoký počet bohemikálních spiSL!. Kromě rukopisů byla nejpočetněji zastoupena díla 

autorů, kteří působili na dvoře Rudolfa II. nebo s ním byli ve styku, což bylo dáno dobře 

známými aktivními kontakty hudebníků z obou hlavních center tehdejšího hudebního 

života v Čechách - Rudolfova a rožmberského dvora. Jak ještě uvidíme, při recepci 

hudebních tisků hrály roli právě osobní vazby. 

Xli Púnek, Renesanční velmož ... , s. 10. 
Sl Uvúdí Martin Horyna, Vilém z Rožmberka a hudba ... s. 258. 
Xc Jan Schreib, K hudebnímu Illcccnútu posledních Rožmberkl:'t, Opera historica 4, 1995, s. 77 - 89. 
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6. 1. TVRCIKA V ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ 

V rožmberské knihovně se na počátku 17. století nacházel soubor zhruba 105 děl 

s tureckou tematikou.' Přestože v jejím rámci netvořily samostatnou nebo kvantitativně 

výjimečnou sbírku, je vhodné věnovat tomuto souboru více pozornosti. Na jejich příkladu 

múžeme totiž sledovat, jak do této rodové knihovny pronikaly nové trendy evropského 

knihtisku 16. století. Především je však nutné upřesnit v odborné literatuře tradovaný názor 

o rožmberských vladal"ích jako sběratelích tohoto druhu literatury.2 

V prúběhu 16. století bylo v evropských tiskárnách vytištěno více než 2.500 děl 

s tureckou tematikou. 3 Tato rozsáhlá ediční činnost souvisela zejména se zintenzivněním 

bojú evropských státú s Vysokou Portou v této době. Evropský knihtisk přirozeně reagoval 

na dobový hlad po informacích a seznamoval čtenáře s aktuálním vývojem na uherských 

bojištích. Vzestup ediční činnosti v oblasti turcik se totiž téměř pravidelně kryl s obdobími 

chystaných či probíhajících bojú mezi tureckou říší a evropskými státy.4 Přestože 

v tehdejší tiskařské produkci převažovaly aktuální zpravodajské a publicistické útvary, 

dúležité postavení měla i naučná a vzdělavatelská díla o dějinách a struktuře turecké říše a 

o islámu, jež veřejnosti umožňovala se s nepřítelem seznámit hlouběji. 

Vzhledem k častým edicím turcik v 16. století je přirozené, že se tyto spisy ve větší či 

menší míře nacházely ve všech rozsáhlejších šlechtických knihovnách. Není však známo, 

že by kdokoli ze známých sběratelú a bibliotilú plánovitě vytvářel sbírku této - ve své 

době tak oblíbené - literatury. Turcika byla ve šlechtických knihovnách rozmístěna do 

příslušných vědních ObOrll podle obsahového zaměření a v žádné známé bibliotece 

netvořila samostatně vyčleněnou sbírku. A to i přesto, že právě v v knihovnické praxi 16. 

století stále častěji docházelo k vytváření nových samostatných oború, které vlastníci 

knihoven osobně preferovali, ať už šlo o alchymistickou literaturu, básnická díla nebo 

například matematické spisy. Nejinak tomu bylo i v císařské dvorské knihovně ve Vídni, 

ačkoli právě tam vznikl zásluhou knihovníka Hugo Blotia v mnoha směrech ojedinělý 

I Jde o díla, která o turecké tematice pojednávající monograficky a zároveň je toto jejich zaměření patrné 
z Březanova (mnohdy velmi stručného) katalogizačního záznamu. 
2 Ke vztahu Rožmberki'l k turecké problematice podrobně Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 125 - 140, 
279 - 283. 
3 Jejich bibliografický soupis zachycuje dílo Carla G()lInera, Turcica. Die europaischen Tlirkendrucke des 
XVI. Jahrhunderts. 150 I - 1600, I-III, Bucure;;ti - Berlin - Baden-Baden, 1961 - 1978. 
·1 Graf zobrazující chrnologický vývoj ediční činnosti turcik zpracoval na základě Gollnerova soupisu Tomáš 
Rataj, České země ve stínu pi'Jimčsíce ... , s. 18; Vydávúní turecké literatura se ovšem nejednou stúvalo 
nástrojem propagandy a nútlaku ze strany císaře, který se zvyšováním obecného strachu a paniky z tureckého 

149 



projekt, který stojí za zmínku - katalog dobové literatury s tureckou tematikou. Blotius jej 

dokončil v roce 1576. Nebyla to prostá katalogizační pomúcka k vybrané části císařské 

knihovny - jednalo se o souborný katalog turcik nacházejících se nejen ve dvorské 

knihovně, ale i v knihovnách několika dalších soukromých majitelů z Vídně a z 

Augšpurku: Johanna Heinricha Herwerta, Achilla Pirmina Gassera, Johanna Baptisty 

Hainzelia, Ruperta von Stotzingen i samotného autora katalogu. Přestože knihy byly 

označeny signaturou a odkazem, ve které knihovně se dílo nachází. knihovnická evidence 

nebyla hlavním Blotiovým zájmem. Císařský knihovník se především snažil zaznamenat 

veškerou jemu známou a zároveI'í dostupnou literaturu k turecké otázce, a to hned 

z několika důvodů. Hlubší ideové aspirace katalogu Blotius vyjádřil například v 

předmluvě exempláře, který byl určen císaři Rudolfovi I I. Podle ní toto dílo 

zprostředkovává povolaným osobám znalosti o nebezpečném nepi'íteli a je tak prý v boji 

s Turky stejně přínosný, jako jsou na uherském poli císařští vojáci.5 Do podoby katalogu se 

promítly i Blotiovy nenaplněné vědecké ambice. VídeI'íský knihovník měl mimo jiné 

v úmyslu napsat vlastní dějiny turecké říše a katalog shrnující známou literaturu 

představoval pro takovouto práci bezesporu výborný základ. Jediným výsledkem 

Blotiových ambiciozních projektů však zůstal již zmíněný katalog. Mimochodem, podobně 

nerealizovné zůstaly i jeho další plány: vytvořit postupně na základě bohatých fondů 

císařské knihovny další katalogy děl k dějinám jednotlivých zemí a národú, především 

Rakouska, Maďarska, Polska, Itálie, ale i Čech. 

I pro české prostředí konce 16. století přestávala být turecká tematika exotickou a 

vzdálenou záležitostí a stále více se stávala součástí života obyčejných obyvatel.6 

Rožmberští vladaři se s tureckou problematikou kromě novinového zpravodajství 

pravidelně setkávali při jednání zemských sněmú, kde tradičně vznikaly ostré spory 

s císařem o míře české podpory protitureckých bojů. V Čechách bylo také stále častěji 

možné osobně potkat představitele tureckého národa, ať už to byli sultánovi poslové 

pobývající na pražském dvoře Rudolfa II. nebo turečtí zajatci. I v samotné Třeboni žila na 

počátku 17. století pokřtěná Turkyně s dcerou, která se později dokonce provdala za 

nebezpečí snažil přimět zemské stavy k povolnějšímu přístupu k uhrazení habsburských vojenských výu{~iCt. 
srovnej Kari Vocelka, Die politische Propaganda des Kaisers Rudolph II., Wicn 1981. 
s Unterkircher, Hugo Blotius und seine ersten Nachfolger (1575 - 1663) ... , s. II I. V Blotiově katalogu 
turcik byly knihy rozděleny podle jazykll a v rámci těchto skupin podle abecedy. Největší skupinu tvořila 
latinská díla, druhou spisy v němčině, nejmenší Uen 34 dčl) skupinu tvořila díla italskú, jež pocházela 
výhradně z osobní knihovny Hugo Blotia. 
" K tomu více Tomáš Rataj, České země ve stínu pl'J1měsíce ... (viz pO!.Il. Č. 4). 
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rožmberského stavebního písaře z Kaplice. 7 A sám Petr Vok Sl prý na svém dvoře 

vydržoval několik tureckých žen. 8 

Bezprostřední událostí, která oba Rožmberky údajně přiměla ke sběratelství turecké 

literatury, se měla stát jejich osobní zkušenost s uherským bojištěm umocněná osudem 

chorvatského knížete Mikuláše Zrinského, ke kterému je vázal příbuzenský vztah - byl 

manželem jejich sestry Evy. Vilém z Rožmberka byl navíc v roce 1566 císařem 

Maxmiliánem ll. jmenován nejvyšším polním hejtmanem českého vojska. Pod jeho 

vedením měla česká hotovost, dosud zásadně určená k obraně zemí České koruny, poprvé 

bojovat mimo její hranice. Češi nakonec do válečné vřavy nezasáhli, ovšem osobní zážitky 

z neúspěšné ofenzivy, poznamenané nečinností císařských vojsk ležící u pevnosti Ráb, a 

neskrývané snahy českých šlechticů vyhnout se přímému boji, se Viléma hluboce dotkly. 

Nešťastná vojenská kampaň navíc vyvrcholila dobytím císařské pevnosti Siget, při jejímž 

statečném hájení zemřel Rožmberkův chorvatský švagr Mikuláš Zrinský. 

Také Petr Vok byl na přelomu let 1593 a 1594 jmenován vrchním velitelem českého 

vojska, ačkoli se tomu snažil ze všech sil vyhnout. Stejně jako jeho starší bratr byl i Vok 

svědkem zdrcující porážky císařských vojsk vedených arciknížetem Matyášem. Ani 

tentokrát však nebyla česká hotovost v bojích přímo nasazena. Svůj díl na neúspěchu 

habsburských ozbrojených sil nesla nejen nekompetentnost a protichůdné zájmy 

jednotlivých zemí, ale i příliš váhavý přístup rožmberského velitele. 

Nakolik však lze spojit rožmberský dvůr se sběratelstvím této specializované 

literatury? Poměrně výmluvná je již skutečnost, že soudobé tisky o pádu Sigetu a smrti 

chorvatského švagra ve své knihovně neshromažďoval přímý účastník nepodařeného tažení 

- Vilém z Rožmberka, nýbrž Petr Vok, který je staršímu bratrovi poslal v roce 1568, tedy 

až dva roky po tragické události.') To mimo jiné jen podtrhuje již známou skutečnost, že se 

Vilém nikdy nestal - na rozdíl od svého bratra - náruživým sběratelem knih. Nejsme 

samozřejmě schopni přesně postihnout, do jaké míry Vilém ovlivnil výslednou podobu 

rožmberské sbírky turcik. Je však zajímavé, že kvantitativní vývoj evropské produkce 

turecké literatury, jak ji na základě Gallnerova soupisu představil Tomáš Rataj, se projevil 

ve skladbě rožmberských turcik jen výjimečně. IO Přestože rožmberská sbírka obsahovala 

(kromě dvou rukopisů a jednoho prvotisku) tištěné spisy vydané v dlouhém časovém 

7 BI-ezan, Životy posledních Rožll1berkLI ... II, s. 561 a 607. 
x Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 17. 
') BI-ezan, Životy ... ll, s. 407, o shromažďování turecké literatury se zmiňuje 1. Pánek tamtéž, v poznámce č. 
5. 
lil Srovnej graf T. Rataje. České země ve stínu plllměsíce ... , s. 18. 
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rozpětí let 1530 - 1605, většina z nich byla vydána až v devadesátých letech 16. století a 

byla tedy získána až za Petra Voka. V soudobé evropské produkci přitom první výrazný 

vzestup ediční činnosti spjaté s turciky spadá do období první poloviny 16. století. Turecká 

literatura z této doby přitom není v rožmberské knihovně zastoupena téměř vúbec. Stejně 

tak se ve struktuře rožmberské knihovny neodrazil ojedinělý nárúst evropské knižní 

produkce turcik spadající do roku 1582. Rovněž v dochované části Vilémova knižního 

daru českokrumlovským jezuitúm se nacházelo jen jediné turcikum - dějiny turecké říše 

Volfganga Orechslera z roku 1550." 

I ze strany Petra Voka šlo podle všeho nejprve jen o příležitostnou sběratelskou 

aktivitu, v jejímž pozadí stála především smrt jejich chorvatského příbuzného. V inventáři 

Vokovy knihovny, který vzniklo pět let později, se totiž již žádná kniha s tureckou 

tematikou nenacházela. Z data vydání většiny turcik obsažených v katalogu z roku 1609 

navíc vyplývá, že tato literatura byla pro rožmberskou knihovnu nakupována z větší části 

až v 90. letech 16. století, tedy v době hromadných knižních akvizic (viz příloha V/graf 

15). Tehdy byly získávány především knihy vytištěné v období patnáctileté války (zejména 

v létech 1594 - 1596), což je zároveň období, kdy bylo v evropských tiskárnách vydáno 

velké množství turcik. Z této doby pochází i nejvíce tiskú s tureckou tematikou v rodové 

sbírce. Vzrústající akvizici turecké literatury zřejmě mimo jiné ovlivnila i Vokova účast na 

tureckém tažení 1594 - 1595, což se domnívá i 1. Pánek. '2 O Vokově bezprostředním vlivu 

na skladbu turcik svědčí i jeden z mála dochovaných exemplářú: Petr Vok si osobně od 

Václava Budovce z Budova vyžádal zapújčení jeho čtyř děl. mezi nimiž se nacházela i 

protiislámská polemika Anti=Alkoran, vydaná tiskem až o rok později. u V roce 1608 tento 

rukopisný konvolut opsali pro rožmberskou knihovnu písaři Pavel Lhenický a Václav 

Burda. '4 

O zásadním vlivu Petra Voka a zřejmě také jeho knihovníka Václava Březana na 

konečnou podobu sbírky turecké literatury v rodové sbírce svědčí nejen doba vydání 

většiny knih, ale i její obsahová skladba. Rožmberská sbírka turcik sice obsáhla všechny 

žánry typické pro tento druh literatury (noviny, písně, básně, cestopisy, kázání a proroctví, 

napomenutí a náboženské polemické traktáty ... ), jednoznačnou převahu však měla naučná 

a historická díla zařazená do oddílu llistorie, jež pt-cdstavovala témčř jej í polovinu. 

II Praha: Národní knihovna (19 J 85). 
12 Pánek, Poslední Rožmberkové "" s, 297. 
IJ Václav Budovec z Budova, Anti=Alkoran. Praha, Schumann .- oficina 1609: Knihopis Č. 1360. 
14 Březan, Teologie: fol. 35; Brno: Moravský zemský archiv (G 10-30 I); Dudík, Forschungen in Schweden 
... , s, 150·· 152. 
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Mnohem méně byla zastoupena dobová publicistická tvorba, která přitom v tehdejší tištěné 

produkci jednoznačně pr·evažovala. Ze zpravodajství se tu setkáváme se sedmi novinami 

vytištěnými v českých zemích (pád Budína 1542, dobytí Rábu 1598, válečné události 

1565, 1589, 1593 a 1606) a pěti německy psanými novinami patrně zahraničního původu 

popisujícími například dobytí Vídně, přijetí tureckého poselstva na frankfurtském sněmu 

roku 1562 či dobytí pevnosti Velké Kaniže v roce 1600. Praktické zaměření celé 

rožmberské sbírky turcik ostatně naznačuje i celkově vysoký podíl německého jazyka 

(celkem 39 děl). 

Také pokud jde o tiskařskou provenienci turcik v jihočeské bibliotéce, ta více méně 

odpovídala vázanosti rožmberských akvizic na německý knižní trh, charakteristické pro 

rožmberské prostředí od 90. let 16. století. Naprostá většina tisků pocházela z německých 

tiskáren (nejčastěji z Frankfurtu nad Mohanem). Co však bylo výjimečné, byl relativně 

rozsáhlý podíl turcik pocházejících z českých zemí - Praha, zastoupená hned šestnácti 

tisky, byla po Frankfurtu druhým nejčastějším místem jejich vydání. Knihy s tureckou 

tematikou vytištěné v ostatních zemích (Itálie, Polsko, Švýcarsko) se v knihovně 

nacházely jen okrajově. 

Lze tedy konstatovat, že s výjimkou tisků tematicky se vážících k dobytí pevnosti Siget 

v roce 1566, nemůžeme v souvislosti s rožmberským dvorem mluvit o dlouhodobém a 

promyšleném sběratelství turecké literatury. Její akvizice sice od konce 90. let zásluhou 

Petra Voka a jeho knihovníka Březana značně vzrostla a patrná je i určitá - zejména 

obsahová a jazyková - výběrovost, přesto však celkový charakter tohoto souboru literatury 

není dokladem plánovité sběratelské činnosti. 

153 



154 



6.2. HEBRAIKA A JUDAIKA V ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ 

V odborné literaturuře je dnes jednoznačně přijímána myšlenka o zásadní úloze knihtisku 

jako zprostředkovatele rozšiřujících se kontaktů mezi židovským a křesťanským světem 

v raném novověku. Ke vstřícnějšímu pohledu na židovskou písemnou kulturou přispěly 

nové filosofické a vědecké koncepce, při jejichž vytváření využívali renesanční učenci 

pojmy a informace ze starobylých (nebo za ně považovaných) myšlenkových systémů a 

přizpůsobovali jejich vnitřní obsah renesančnímu pohledu na svět. I Nové myšlenkové 

zdroje si zároveň žádaly i rozvíjející se světské obory, ve kterých se promítala sílící touha 

renesančního člověka po poznání své individuality a důvěra ve vlastní rozumovou 

soběstačnost. Dnešní odborná literatura však jen vyhýbavě odpovídá na otázku, nakolik 

tyto staronové podněty. jejichž původ lze hledat v židovské kultuře, pronikly i mimo úzký 

okruh křesťanských hebraistů. teologů. myslitelů a intelektuálů. Předpoklad, že výskyt 

hebraik v knižních sbírkách byl úzce vázán na znalost hebrejštiny, platí jen u majitelů 

knihoven měšťanských a učeneckých? Šlechtické knihovny sběratelského typu již 

vzhledem ke své velikosti a všestrannosti obsahovaly i knihy tohoto zaměření bez ohledu 

na jazykovou vybavenost svých vlastníků a jejich zájmy. I přesto je zajímavé sledovat 

skladbu hebraik v jednotlivých šlechtických knihovnách a především pak pátrat po 

důvodech případných odlišností. Předmětem úvah bude v následujícím textu i otázka, jak 

byl tento specifický druh literatury vnímán křesťanskou společností a jak ji vnímali 

é[ aristokratičtí majitelé. 

I Židovská tradice se promítla do širokého okruhu tehdejších literárních děl: 

i biblistiky. protižidovských spisů židovských konvertitů, knih o kabale, lingvistice i spisů o 

přírodních vědách. 3 Obsahové zaměření tehdy vydávaných hebraik (tj. textů v hebrejském 

jazyce) ajudaik (tj. textlt tematicky věnovaných židovské tematice) bylo velmi široké.4 Pro 

účely této práce bylo zvoleno co nejužší vymezení této literatury - díla autorů židovského 

I Jerome Friedman, The most ancient testimony ... , s. 256 - 263; O vývoji okultní tradice v renesanci 
Charles Nauert, Agrippa and the crisis of Renaissance thought, Urbana 1965. 
2 Jak ukázal pnhkull1 městských inventářů, v českých měšťanských knihovnách 16. století se hebraika 
nalézala jen zcela výjimečně viz Lenka Prudková, Recepce judaik v měšťanském prostředí na pozadí 
pf'edbělohorské tiskařské produkce, in: M iscellanea oddělení rukopislt a starých tiskLI 15, 1998, s. 162 - 181. 
3 .lerome Friedman, The myth ol' .lewish antiquity: new Christians and Christian-hebraica in early modern 
Europe, in: Jewish Christians and Christian .lews: ťrom the Renaissance to the Enlightenment, ed. Richard H. 
Popkin - Gordon M. Weincr, Dordrecht - Boston - London 1994, s. 35 - 55. 
-l K obsahové skladbě vydávaných judaik více Lenka Prudková - Veselá, Židé a česká společnost v zrcadle 
litcratury (Od středověku k počátkLlIll emancipace), Praha 2003; Odlišný pohled na tematické rozvrstvení 
judaik představuje práce Hciko Frerichsc -- Uwe RUggeberga, Juden und Christen - im Spiegel einer 
Bibliothek, in: Zur Gcschichtc dcr .luelen in Cclle, Cclle 1974, s. 79 - 94. 
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původu a hebraika, tj. díla napsaná či vytištěná v hebrejském jazyce. V případě rožmberské 

knihovny budou kromě toho zmíněny i protižidovské spisy a okrajově i díla věnovaná 

okultní magii a křesťanské kabale, která ze židovské tradice nepřímo (a často jen 

povrchně) čerpala. 5 Domnívám se totiž, že recepce hebrejské literatury ve šlechtických 

kruzích do jisté míry souvisela s dobovým rostouCÍm zájmem o okultní vědy, kabalu a 

magii, které s hebrejskými texty rovněž různými způsoby pracovaly. Šlechtičtí majitelé a 

většinou i správci jejich knižních sbírek hebrejštinu znali jen velmi málo, nebo vůbec ne, a 

jen výjimečně se proto v tomto prostředí setkáváme s vážným studiem hebrejských textl!. 

Posun v přístupu k hebrejským dílům v ,.laické" sféře je zjevný na příkladu hebrejských 

rukopisů bible, jež se ve šlechtických knihovnách objevovaly poměrně často. V soudobých 

pramenech přitom opakovaně zaznívají stížnosti na potíže spjaté se získáváním podobných 

rukopisů a na jejich vysokou finanční hodnotu. Jediným důvodem, proč byly tyto obtížně 

dostupné kodexy nakupovány, tak pravděpodobně byla soudobá společenská objednávka -

vlastnictví tohoto artefaktu bylo považováno za prestižní záležitost.6 Podle R. W. Evanse je 

dokonce "docela dobře možné, že si současníci cenili rukopisú. které jim připadaly 

nesrozumitelné, z pouhé pověrčivosti".7 Ani tištěné verze hebrejské bible a žalmy 

v hebrejštině nebyly ve šlechtickém prostředí určeny ke studiu a četbě, přestože 

ve školních řádech byly právě žalmy prvním souvislým textem, jenž studenta čekal po 

prostudování všech záludností hebrejské gramatiky. Domnívám se, že symbolický 

charakter hebrejských písmen spjatý v tomto případě i s "posvátným" obsahem biblických 

textú přisuzoval těmto knihám funkci mysteriózního, tajemného textu, a to v souladu 

s dobovou fascinaCÍ tajemnem a záhadou. 

Hebraika nacházející se ve šlechtických knihovnách druhé poloviny 16. století měla 

celou řadu společných rysú. Jednoznačně mezi nimi převažovala náboženská díla a 

lingvistické práce, naopak s texty z oború jako historiografie, filosofie, kabala, astronomie, 

astrologie a cestovátelská literatura se setkáváme spíše výjimečně. To však souviselo i 

s vydavatelskou nabídkou. ve které výše zmíněná náboženská a jazykovědná literatura 

převládala. Hebrejské bible, případně jejich části, se ve šlechtických knihovnách 

s Bernard McGinn, Cabalists and Christians: reflections on Cabala in medieval and Renaisssance thought. in: 
Jewish Christians and Christian Jews. From the Renaissance to the Enlightenment, ed. Richard H. Popkin -
Gordon M. Weiner, Dordrecht - Boston - London 1994. s. 11- 34; K rllznéll1u pojetí kabaly v renesanci více 
Evans, Rudolf II. ajeho svět ... , s. 282. 
Ú Philipp Melanchthon označil vlastnictví pergamenové hebrejské bible za ,.ohromný poklad". který by se 
nedal koupil za méně než 300 zlatých, zárovei'i si stěžoval na potíže se získúváním takovýchto rukopisíL 
uvádí Kari Preisendanz, Die Bibliothek Johannes Reuchlins, in: .Iohannes Reuchlin 1455 - 1522. Festgabe 
seiner Vaterstadt Pťorzheim ZUl' 500. Wiederkehr seines Geburtstae.es. Pťorzheill1 1955, s. 74. 
7 Ewans, Rudolf II. a jeho svět ... , s. 285. ~ 
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vyskytovaly ve třech formách: šlo o hebrejské rukopisy Pentateuchu, dále o jejich tištěné 

edice (nejčastěji vydání rabínské bible s komentáři Daniela Bomberga, Benátky 1523 -

1524) a pak o hebrejské žalmy, v nesčetných podobách opakovaně vydávané v evropských 

tiskárnách v průběhu celého 16. století. Tehdejší nadprůměrné vydávání jazykových 

příruček hebrejštiny ostatně komentoval již jeden současník (a uznávaný hebraista) slovy 

..... je víc autorů učebnic hebrejštiny, než je jejich studentů ... Když si někdo zapamatuje 

už jen tři slůvka hebrejsky a je schopen vyvozovat jejich kořeny, hned bych chtěl 

reformovat gramatiku ... ".8 

Co bylo pro hebraika ve šlechtických knihovnách charakteristické, byla jejich 

křesťanská tiskařská provenience. Jedinou výjimku tvořily již zmíněné rukopisné texty 

Pentateuchu, u nichž lze židovský původ většinou předpokládat, či přímo doložit. 

Prvořadými zdroji pro nákup a získávání tištěných hebraik byly pro českou i zahraniční 

šlechtu tiskárny německé (Augšpurk, Lipsko), švýcarské (Basilej) a italské (Benátky). 

Přestože byla v v židovském prostředí vydávána díla věnovaná stejným nebo podobným 

tématům jako v křesťanském, produkce židovských tiskařů se ve šlechtických knihovnách 

nenacházela. Spolupráce s židovskými učenci však byla pro tiskaře první poloviny 16. 

století nutností. Ti se stávali ochotnými učiteli prvních hebraistů, prostředníky při 

získávání židovských písemných pramenů a zodpovědnými editory při vydávání 

hebrejských děl v křesťanských dílnách. 

Stejně tak i všechny texty židovských autorů, se kterými se v dobových šlechtických 

knihovnách setkáváme, pocházely z tiskáren křesťanských majitelů. Samozřejmě se 

výhradně jednalo o překlady židovských děl, případně o taková vydání, kdy byl původní 

hebrejský text doprovázen překladem do latiny či němčiny. Aby tyto texty byly přijaty 

většinovou společností, musela - zejména pokud souvisela s teologií a filosofií - projít 

důsledným procesem "christianizace". V některých případech byly informace o židovském 

původu a vyznání autorů potlačeny, nebo dokonce zcela utajeny, jindy musel být obecně 

křesťanskému názoru přizpůsoben obsah spisu. Pouze texty nenáboženského charakteru 

(cestopisy, astronomie a astrologie) souznící s kulturními tendencemi renesanční doby 

mohly být přejaty v celkem nezměněné podobě. Renesanční zájem o tyto obory byl totiž 

natolik intenzivní, že byly do latiny překládány i spisy jinak zcela nepřijatelných autorů 

židovského vyznání. Dlllcžitým zdrojem poznání se tak stala například díla židovských 

8 .Jde o komentář Wilhelma Schickharda v předmluvě ke svému dílu Horologillm Hehraelll11 z roku 1626, viz 
Walter W. MUller, Hcbraische und chaldaische Studien, in: Wilhelm Schickhard (1592 - 1635): Astronom, 
Geograph, Orientalist, Erťinder d. Rechcnmaschine, hrsg. von Friedrich Seck, TUbingen 1987, s. 67. 
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tvůrců, jež vznikala v plodném španělském období židovské kultury v ll. a 12. století. 

Rozsah jejich tvorby sice sahal od poesie, filosofie až k přírodním vědám, křesťanská 

renesance však akceptovala pouze tu část, jež byla v souladu s vlastními potřebami a 

zájmy. 

Z tohoto pohledu představovala výjimku pouze hebraistická sbírka knihovny 

v Mnichově.9 Bavorští vévodové díky mimořádným akvizicím, jaké představovaly koupě 

dvou učeneckých a sběratelských knihoven (orientalisty Widmannstettera a sběratele J. J. 

Fuggera), vlastnili od konce 16. století - aniž by se o to zasloužili vlastní sběratelskou 

činností - největší a nejvýznamnější sbírku hebraik své doby. Ta se od těch v ostatních 

šlechtických knihovnách odlišovala nejen svou velikostí (jednalo se o několik set 

rukopisných i tištěných hebrejských knih), ale zejména tím, že většinu spisú tvořila díla 

židovské provenience: talmudy, midraše, židovské kabalistické texty atp. Tato mimořádně 

vzácná díla však beze zbytku pocházela z knihoven obou zmíněných předchozích 

vlastníků, kteří se o hebrejskou literaturu (byť z různých důvodú) osobně zajímali. Pokud 

jde o bavorské vévody, není známo, že by tento specifický druh knih zvlášt vyhledávali. 

Přesto se v průběhu 16. století do jejich rodové knihovny dostalo dalších asi čtyřicet 

konvolutů o zhruba sedmdesáti dílech v hebrejštině. Jejich obsahové zaměření i 

provenienční původ se však od hebraik ze sbírek obou zmíněných učenců zcela odlišovaly. 

Převažovala tištěná vydání lingvistických a biblických prací pocházející podobně jako 

naprostá většina hebraik v ostatních šlechtických knihovnách výhradně z křesťanských 

tiskáren. 

S hebrejskými rukopisy židovského původu se dále setkáváme - vedle blíže 

neznámého počtu tradičních hebraik z křesťanských tiskáren - pouze ve vídeI1ské dvorské 

knihovně, a to již v inventáři z poloviny 15. století. 1II S největší pravděpodobností se 

jednalo o konfiskáty, které panovník získal během pronásledování Židů v roce 1420. Pro 

nové vlastníky však podle všeho tyto rukopisy neměly jiný než finanční význam. O 

hebraika se zřejmě více zajímal až Rudolf ll., o jeho osobní knihovně ale bohužel máme 

jen útržkovité a nedostatečné zprávy. Císařova příruční knihovna v Praze však vedle arabik 

a turcik prokazatelně obsahovala i hebraika. Svědčí o tom například modlitební kniha v 

9 V současné době sbírku tvoří 400 hebrejských rukopisLI a 3000 tiskli viz Hans StriedL Geschichte der 
Hebraica-Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek, in: Orientalisches aus MUnchener l3ibliotheken und 
Sammlungen, hrsg. von Herbert Franke, Wiesbaden 1957, s. 1-38. 
JO Geschichtc der Osterreichischen Nationalbibliothek, hrsg. von Josef Stummvol L I, Wien 19M';' s. 10. 
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hebrej štině dochovaná mezi rukopisy vatikánské knihovny v Římě II, která pochází z této 

sbírky. 

Bližší vztah k hebrejskému jazyku múžeme ve šlechtickém prostředí doložit pouze na 

dvoře vévodú z Wolfenbi.ittelu. 12 Znalost hebrejštiny, kterou se mohl pyšnit vévoda 

Jindřich Julius, však ke sblížení se židovskou literaturou nevedla, ba naopak. Pod 

vévodovou záštitou vydávali své proti židovské spisy hned dva židovští konvertité (Paulus 

Elchanon a Christian Gerson). V oblasti péče o rodovou knihovnu se mimořádné jazykové 

znalosti Jindřicha Julia projevily především v požadavku, aby hebrejštinu ovládal i dvorský 

knihovník. Jak dosvědčuje katalog z roku 1613, správce jeho sbírky Adam Lonitzer tento 

požadavek splňoval: při katalogizaci hebrejštinu běžně používal, a to dokonce i 

v případech, kdy to nebylo nutné. u Na počátku 17. století se sbírka hebraik ve 

Wolfenbi.ittelu skládala z asi 41 tištěných gramatických děl v 30 konvolutech, dále z 12 

slovníkú a rozsáhlé sbírky hebrejských biblí i jejich samostatně vydaných částí (28).14 

Neobvykle rozsáhlé zastoupení rukopisných hebrejských Pentateuchú (5) a vysoký podíl 

různých vydání biblických polyglott bylo pro tuto dvorskou knihovnu ostatně 

charakteristické. Také je pravděpodobné, že výraznou zásluhu na vybudování této sbírky 

měl již vévoda Julius, otec Jindřicha Julia - většina z tištěných děl totiž byla vydána již v 

počátečním období rozvoje křesťanské hebraistiky ve 40. a 50. letech 16. století. V pozadí 

Juliova zvýšeného zájmu o soudobou hebraistickou produkci mohla stát i jeho 

angažovanost v náboženských otázkách. Byla to totiž právě reformace, která rozvoj 

hebrejských studií ve střední Evropě podpořila a institucionálně zabezpečila oficiálním 

zavedením hebrejštiny do univerzitní výuky. Jak uvádí Adam Lonitzer ve svém katalogu, 

několik hebraik v rodové knihovně pánů z Wolfenbiittelu bylo dokonce s vévodou Juliem 

bezprostředně spjato: jeden z rukopisných hebrejských Pentafeuchů darovala vévodovi 

II Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Hebr. 438) 
12 Dnešní stav hebraik v Herzog August Bibliothek mapuje výstavní katalog Wie werden lemen von deinen 
Worten. Kostbare hebraische BUcher in der Herzog August Bibliothek, WolfenbUttel 1988. Většina hebraik 
v Herzog August Bibliothek pochází až ze 17. století, přesto je zajímavé, že pražská hebraika jsou v jejích 
sbírkách druhou nejpočetnější skupinou (celkem 47, na prvním místě se umístily Benátky s 55 knihami), viz 
Sie werdcn lernen ... s. 18 - 19. 
I, Do katalogu hebrejsky zapsal - z hlediska katalogizace nepodstatný - biblický citát nacházející se na 
titulním listu díla Johanna Chesselia, Sykomoraia zachaioy ..... Wittenberg 1559, viz WolfenbOttel: Herzog 
August Bibliothek (Cod. Guelf. A. Exlr., pag. 26). 
II Lldaje o množství a druhu hebraik byly aulorkou zjištěny na základě excerpce originálu Lonitzerova 
katalogu, viz WolfcnbUttcl: IIcrzog August Bibliothck (Cod. Guelf A. Exlr.). 

159 

c 



městská rada v Magdeburku ajeden exemplář Plantinovy polyglotty byl ozdoben Juliovým 

l'b I ~ supra 1 ros. -

Na hebraistickou tradici ve Wolfenbtittelu navázal v 17. století i vévoda August. K 

jeho širokému intelektuálnímu zázemí patřila i znalost hebrejštiny. Není proto divu, že 

hebraika Ca to výjimečně i židovské provenience) cíleně nakupoval již od počátki'I své 

sběratelské činnosti. 16 Stav vévodovy knihovny k roku 1625 navíc předznamenává hlubší 

obecné změny ve skladbě hebraik v barokní době. Shromažďování lingvistických a 

náboženských děl ustupuje ve prospěch latinských či německých překladi'I děl židovských 

autori'I. Přestože je tento uživatelský posun ovlivněn Augustovými intelektuálními zájmy, 

podobnou tendenci lze zjistit v polovině 17. století i v dietrichsteinské knihovně. 17 Většina 

těchto překladi'I byla vytištěna již v prúběhu 16. století a mohla se tudíž stát součástí i 

starších šlechtických knihoven, ale až na výjimky se tak nestalo. Patřila mezi ně díla 

hebrejské poesie (Jud ah Abravanel), první německý překlad židovských talmudských 

příběhú,18 cestopis Benjamina z Tudely v latině nebo hebrejsko-latinské vydání 

historiografického díla Seder O/am. 

Konkrétní doklady o podobě vztahu Viléma z Rožmberka k židovské tradici a 

hebrejské literatuře sice zcela postrádáme, nebudeme však zřejmě daleko od pravdy, pokud 

jej budeme charakterizovat jako "respekt doprovázený střízlivým odstupem" . .Je například 

zajímavé, že v sedmdesátých letech odmítl koupit knihovnu Jacopa Strady, která 

obsahovala řadu hebrejských tiskú a rukopisi'I,19 zároveň však Vilémúv knižní dar 

českokrumlovským jezuiti'Im z roku 1591 prokazuje, že hebraika nebyly v jeho knihovně 

žádnou výjimkou. Z asi 114 tištěných děl vydaných po roce 1500, které jsou dnes z jeho 

daru známy, se hebrejština objevuje hned v deseti z nich, a navíc jde o knihy velmi 

reprezentativní a ve své době oceňované. Kromě obvyklých jazykových příruček daroval 

Rožmberk jezuitúm například vzácný latinsko-hebrejský tisk Sirachmy knihy. na jejímž 

15 WolfenbUttel: Herzog August Bibliothek (Cod. Guelť. A. Extr, pag. 159); Další rukopis hebrejské bible 
původně vlastnil Flacius Illyricus, tento exemplář se dochoval v Herzog August Bibliothek (659. Helmst.), 
viz Otto von Heinemann, Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu WolfenbUttel I, (Die 
Helmstedter Handschriťten 1.), WolfenbUtte\ 1884. 
16 Sie werden von seinen Worten lernen ... , s. 17; Katalog Augustovy knihovny z let let 1611 - 16:25 viz 
WolfenbUttel: Herzog August Bibliothek (Cod. Guelť. BA L 320). 
I" LJclaje o hebraikách v c1ietrichsteinské knihovně autorka získala excerpcí katalogu z roku 1647. viz 
Stockholm: Kungliga biblioteket (U 377). Kromě děl židovských autorli obsahovala dietrichsteinská 
knihovna výrazné množství jazykových příruček (36). Většina z nich však podle všeho pochúzela ze starších 
protestantských knihoven, které kardinúl z Dietrichsteina zkonfiskoval v první polovině 17. století. 
18 Christophor Helvicus, Jlidische H istorien ... , Giessen 161 I. 
I'> Evans, Rudolf [I. a jeho svět .... s. 160. 
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l I vydání v Isny 1542 spolupracoval Paul Fagius s židovským učencem Isaacem Levitou, 

[ dále MHnsterovu edici rabínského kompendia o židovských zákonech z roku 1533 a 

f ojedinělé vydání dvoudílné rabínské bible s komentáři (Benátky 1524 - 1526), jež se pod 

t názvem Miqra 'ot Gedolot stalo základem pro všechna pozdější vydání v židovském 

! prostředí.20 Asi však není na místě předpokládat bezprostřední Vilémův zájem o tento druh 
2 

t literatury. Vzhledem k jeho více než přívětivému vztahu k alchymii a okultním vědám i 

t v Rožmberkově případě zřejmě převažovala tendence vnímat hebrejský jazyk jako 

i prostředek k uchopení okultních mystérií. 

I 

\ 
1\ 

II 

Ani o vztahu Petra Voka k hebrejskému písemnictví a židovské tradici nejsme schopni 

říci nic určitého. Mnoho nám nenapoví ani skladba hebraik rožmberské knihovny, neboť -

až na knihy vydané po roce 1592 - mohly být součástí akvizic již v době jeho staršího 

bratra. 

S dobou, kdy Petr Vok na jihu Čech vládl, je však spjata osoba, která židovskou tradici 

rožmberskému dvoru do jisté míry zprostředkovala a jež zůstává obestřena tajemstvím do 

dnešních dnů. V rožmberském katalogu jej Březan označuje jako "kněze Benedikta" nebo 

"Benedikta Radlanta"' a spojuje s ním několik zajímavých děl: vedle několika rukopisů 

z oblasti okultní filosofie a magie se především jedná o dvě díla. Benedikt RadIant pro 

Petra Voka opsal jinak velmi rozšířený středověký protižidovský traktát s názvem Beweiss 

alls dem Thalmulh Thora a na vladařovu objednávku v roce 1609 přeložil z hebrejštiny i 

lékařský spis židovského autora. cl Podle Evanse se pod tímto jménem skrývá málo známý 

francouzský alchymista, který v devadesátých letech 16. století strávil několik let v Praze a 

byl autorem četných alchymistických traktátů.n V. Hadač však soudí, že tento muž 

původně působil jako kazatel v Klosterneuburku a svůj zájem o alchymii naplno rozvinul 

až v Třeboni, kde od roku 1592 pracoval v rožmberských alchymistických dílnách 

umístěných v místním klášteře. Později se měl stát kaplanem v Krumlově.23 

Za Petra Voka bylo pro rožmberskou knihovnu získáno ještě několik dalších 

protižidovských děl. Jmenovitě se jedná o práce dvou německých autorů - již zmíněného 

Christiana Gersona,24 chránčnce brunšvického vévody Jindřicha Julia, a Ernsta Ferdinanda 

Hesse, jehož texty se v rožmberské knihovně nacházely v pthodních německých verzích i 

2rl Praha: Národní knihovna (26 A 16). (8 F 78). (3 I L 159). 
21 Bf"ezan. Teologie: ťol. 179; mezan: Medicína: 1331; Bf"ezan. Filosofie: fol. 1596 a 1625; Údaj o 
vyúčtování pr-ekladu - nebo!'í: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka. 20a. fol. 303). 
22 Evans. Rudolf ll. a jeho svět. .... s. 249 - 250. 
2.' Hadač. Drobné příspěvky k životopisu a dílu Václava Březana ...• s. 106. 
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v českých překladech. "Noví křesťané" dobrovolně či z donucení pravidelně vydávali díla, 

v nichž okázale proklamovali svůj zájem o misii svých bývalých souvěrcú. Pokud však 

tyto spisy důkladně prostudujeme, zjistíme, že ačkoli se formálně obracely k Zidúm, byly 

ve skutečnosti určeny křesťanům; protižidovské texty v těchto případech sloužily výhradně 

vnitřní proťilaci křesťanské církve a konverzi Židů primárně nesledovaly. Celkové 

množství protižidovských spisů v rožmberské knihovně však nebylo příliš vysoké. Několik 

středověkých traktátů navíc pravděpodobně pocházelo z rukopisů klášterní provenience. 

Další skupinu tvořily protižidovské polemiky, které vznikly během náboženské krize 

v raném období reformace. V rožmberské knihovně se z těchto děl nalézalo asi nejznámější 

Lutherovo proti židovské dílo Von den .Júden und ihren LiiRen (1543). Pharelra calholiee 

/ždei (Landshut 1518), dvě vydání (latinské a německé) velmi rozšíl'cné protižidovské 

polemiky Alfonse Bonihominiho (Zwickau 1524, Štrasburk 1523) a také polemika Aegidia 

Hunnia Calvinus ludaizans?5 Můžeme jen litovat, že se nedochoval jinak zcela neznámý 

Traktát o židovské zrádné a neJileehetné živnosli z roku 1514, za jehož autora Březan 

označil Hanuše Zlatníka (příloha 11465). Pokud by se potvrdila domněnka. že jde o tisk. a 

nikoli o rukopis. jednalo by se o první tištěný protižidovský spis v českých zemích. 

K nejcennějším artefaktům ve sbírce rožmberských hebraik patřilo několik hebrejských 

biblí. Především se jednalo o dva hebrejské rukopisy Penlaleuehu2
(> a dalších 

sedm tištěných - především vícejazyčných - biblí ajejich samostatně vydávaných částí. 

Jazykových učebnic a slovníků bychom v knihovně nalezli celkem šestnáct. Autory těchto 

děl byli v naprosté většině křesťanští hebraisté (.Johann Reuchlin, Matthaeus Aurogallus, 

Jan Avenarius,27 Johannes Buxtorf a další), výjimku tvořila gramatika Mosesc ben .Iosepha 

Kimchiho (Augšpurk 1520). 

Na rozdíl od hebraik z původní osobní knihovny Viléma z Rožmberka se v pozdější 

rodové rožmberské sbírce až na jednu výjimku nesetkáváme s knihami italské tiskařské 

provenience.28 Jedinou výjimku tvořila gramatika Abrahama ben Meira de Balmes vydaná 

v Benátkách roku 1523. I pro jihočeskou bibliotéku platí. že byla preťcrována díla 

24 Dílo Christiana Gersona Der .Jiiden 7ha/lI/lle/, které pod záštitou ./in&icha Julia vyšlo v Goslaru roku 1607, 
ovšem Březan eviduje vydání tamtéž z roku 1609, které je jinak zcela neznúmé, viz Březan, Teologie: fol. 
422. 
25 K obsahu jednotlivých děl /-Ieinz Schreckenberg. Die christlichen !\dversus-./udacos-Texte und ihr 
literarisches und historisches Umťeld (13.-20 . .Jh.), Frankfurt am Main 1994. 
26 mezan, Teologie: fol. 6 a II. 
27 Bf'ezan uvádí dosud neznámé vydání jeho spisu z roku 1588, viz Bl"ezan, Filosofie: 1'01. f399. 
28 Itálie byla od 15. století místem pllsobení významných hebrejských tisk<iren, jež hyly v 16. století pi'evážně 
v majetku ki-esťanských tiskařLl, a tam také byly vydúvúny kompletní edice Talmudu. 
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vydávaná z velké části ve Frobenově tiskárně v Basileji a některých německých městech 

(Norimberk, Augšpurk).29 

Židovská kabala pronikla do rožmberské knihovny jen prostřednictvím edice 

kabalistických textů Johanna Pistoria. 30 Klasické dílo židovské kabaly - Sefer Yetzirah 

(Kniha stvořenO - do latiny sice nejdříve přeložil Guillaume Postel a poprvé bylo vydáno 

již v Paříži roku 1552, do českých šlechtických knihoven tento překlad pronikl ale až 

prostřednictvím již zmíněné a lépe dostupné edice kabalistických spisů, již vydal v Basileji 

v roce 1587 Johann Pistorius. Vedle spisů křesťanských kabalistů (Johanna Reuchlina a 

konvertity Paula Riccia) a zmíněné Knihy stvoření obsahovala i další dvě díla mystického 

zaměřenÍ. Jedním z nich byl spis španělského kabalisty Josepha ben Abrahama Gikatilly 

věnovaný problematice sefirot Sha 'are i Orah (De porte lucis) přeložený zmíněným 

Paulem Ricciem. 

Zaobírání se židovskou kabalou bylo ovšem natolik očividným protikladem ke 

křesťanským dogmatům a irelevatním pramenem ke křesťanské tradici, že bylo nutné její 

studium důmyslně ospravedlnit. Křesťanští kabalisté využili k tomuto účelu mýtu o 

božském původu kabaly, podle nějž bylo kabalistické učení předáno Mojžíšovi na Sinaji 

Bohem jako ústní tradice zároveň s Tórou. Křesťanští učenci tak židovskou kabalu 

transformovali ve "starobylý pramen obsahující božskou pravdu", jehož studium nemohlo 

být už tak snadno napadeno ortodoxními teology.3l Mýtus o původu kabaly konec konců 

přijímali i ti, již zpochybflovali prospěšnost jejího studia (Paul Fagius). Zdá se, že podobný 

proces "zestárnutí" a připsání známé a "prověřené" autoritě, jímž prošla i díla Herma 

Trismegista (za jejich autory označovali renesanční učenci Platona, Pythagora a jiné řecké 

myslitele), byl nutným předpokladem k přijetí podobných kabalistických děl do 

křesťanského světa. To přirozeně nebylo možné u tak mladého autora, jako byl Judah 

Abravanel, jehož dílo De amore dialogi tres bylo rovněž součástí Pistoriovy edice. 

Abravanelův spis však neměl tradiční kabalistický charakter, nýbrž byl již zásadně 

ovlivněn italským renesančním humanismem. Dialog mezi Philonem a Sophií reflektoval 

nejen mystiku, ale i etiku, metafyziku a především lásku jako všeprostupující materium. 

Ani to, že se autor stýkal s italskými humanisty, však k přijetí jeho spisu křesťany 

2') Joseť Prijs, Die Basler hebrliischcn Drucke: 1492- 1866, Olten 1964; Mosche N. Rosenťeld, Der jUdische 
l3uchdruck in Augsburg in der ersten HLi! ne des 16. Jahrhunderts, Lonclon 1985. 
1() Březan, Teologie: ťol. 39. 
1\ Werner L. Gundersheimer, Erasmus, humanisl11 und the Christian Kabbalah, Journal oť the Warburg and 
Courtauld Institute 26, 1963, s. 38 - 52; Joseph L. Blau, The Christian interpretation oť the Kabbala in the 
Renaissance, New York 1944. 
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nestačilo, již v druhém vydání jeho SpISU v Itálii byl autor označen za konvertitu ke 

kv t' , 32 res anstvl. 

Z odborných děl židovských autorů se v rožmberské knihovně můžeme setkat 

především S astrologicko-astronomicko-kosmologickým dílem Abrahama ibn Esry, 

přeloženým do latiny. Nedostatek podobných textů a "nekonfrontační" charakter těchto 

spisů dovoloval jejich recepci v křesťanském prostředí, a to výjimečně i v případě, že se 

jednalo o současníka. A tak se i do rožmberské sbírky dostal židovský kalendář, jehož 

autor byl Žid polského původu Uri ben Simeon a který v roce 1592 vydal ve Frankfurtu 

nad Mohanem Jacob Christmann. 

Sbírka hebraik v rožmberské knihovně, tak jak je na počátku 17. století zaznamenal 

Březanův katalog, působí ve srovnání s knihovnami ve Wolfenblittelu či Mnichově 

poměrně chudým dojmem. Pozdější vlastníci si ji však zřejmě poměrně cenili. Podle 

Rafaela Ungara totiž nechal Ferdinand III. do české metropole odvézt ve 30. letech 17. 

století kolem čtyřiceti svazků rožmberských hebraik, jejichž výběrem z třeboňské 

knihovny byl za pomoci prefekta knihovny pověřen nejmenovaný židovský rabín.» Podle 

všeho však byly v roce 1647 tyto knihy (nebo většina z nich) znovu s rožmberskou 

knihovnou spojeny. Ve Švédsku se totiž dochovalo několik - byť méně významných -

rožmberských exemplářů tohoto zaměření (Pistoriova edice kabalistických děl a jazykové 

příručky Matthaea Aurigalla a Sebastiana Mlinstera).34 Ani jeden z nich však nevykazuje 

jakékoli známky používání. 

Soudobá povrchní a účelová znalost židovských pramenů svědčí dle mého názoru 

spíše o tom, že alespoň ve šlechtickém prostředí byla hebrejská tradice a hebrejština jako 

taková spíše prostředkem k povšechnému uchopení okultních mystérií. Tak jako renesance 

žila ze středověku více, než byla ochotna připustit, zůstala omezena středověkými 

představami i širší recepce židovského písemnictví. 

32 Encyklopaedia judaica 2, Jerusalem \97\, s. \ 09. 
13 Balbín, Bohemia docta ... III, s. 165 pozn. 80. 
34 Stockholm: Kungliga biblioteket (S \63 I 7 gg); Strangntts: DOlllkyrkanbibliotcket (O. 536), Aminson. 
Bibliotheca cathedralis templi Strengnensis ... s. 58· 59. 
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6.3. BOHEMIKA V ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ 

Pokud vezmeme v úvahu hledisko jazykové, autorské i obsahové, představovaly SpISy 

bohemikálního zamčření necelou jednu desetinu rozsáhlé rožmberské knihovny. Sbírku 

bohemik tvořilo v přibližně 162 jazykově českých rukopisů a 472 tisků vydaných českými 

a moravskými tiskaři v letech 1488 až 1611 a dalších několik set knih vytištěných 

v zahraničních tiskárnách, jejichž autoři ale pocházeli z českých zemí nebo se tyto texty 

k české tematice vztahovaly svým obsahem. 

Z hlediska dějin českého knihtisku mají samozřejmě zásadní význam především knihy 

vytištěné na území Čech a Moravy. Tvoří významnou sbírku představující jednu desetinu 

všech knih, jež byly vydány v českých zemích v prúběhu celého 16. století Uejich soupis je 

podán v příloze I). Mezi nimi se nacházely i spisy, z jejichž vydání se do dnešních dnů 

nedochoval žádný exemplář a známe je jen na základě Březanovýeh údajů. Mezi bohemika 

musíme zařadit i několik desítek jazykově českých spisú, u nichž však vzhledem 

k nejednoznačnosti Březanova zápisu nelze stanovit, zda se jedná o rukopisy, nebo o dnes 

neznámé tisky. Tyto katalogizační záznamy postrádají zejména údaj o místu vydání, ale 

někdy i dataci. Protože je nebylo možné identifikovat v českých národních bibliografiích a 

potvrdit, že se jedná o tisky, nebyly až na několik výjimek do soupisu tiskařských bohemik 

zařazeny. Přesto však nelze vyloučit, že se jedná o dosud neznámé tisky s neúplným či 

chyběj ícím impresem. I 

Pokud bylo možné určit na základě stručných údajú rožmberského katalogu 

bohemikální povahu rukopisů, byla mezi bohemika zařazena nejen jazykově česká díla a 

spisy domácích autorů, ale i několik rukopisů s bezprostřední vazbou k rožmberskému 

dvoru. Počet bohemikálních rukopisú v rožmberské knihovně však byl bezesporu vyšší, 

než udávají strohé údaje Březanova katalogu. Bohemikální poklady ukryté v objemných -

především středověkých - rukopisných konvolutech byly do katalogu rozepisány jen 

výjimečně. Ačkoliv se často jedná o dúležité literární památky z 15. století, týkající se 

zejména husitstvÍ, z hlediska dějin rožmberské knihovny větší význam nemají. Většina 

z nich totiž pocházela z knihoven zrušených klášterů v Třeboni a Borovanech, jež se staly 

faktickou součústí rožmberských knižních sbírek až na počátku 17. století a po obnovení 

I Typick}'m phk ladem je rožmberská sbírka jazykově českých novin (Březan, Historie: foL 859 - 861 )Ty 
bohužel nemají v rožmberském katalogu uvedeno místo (a občas ani rok) vydání, a tak - ačkoli se s největší 
pravděpodobností jedná o noviny vytištěné na českém území - bylo jich do soupisu bohemikálních tisklI 
zařazeno pouze dvacet, tedy Jcn ty, které byly jednoznačně identifikovány v Knihopise českých a 
slovcnských tiskiL 
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obou konventů se vrátily zpět do jejich knihovních regálli. Proto bude v rámci výkladu o 

bohemikálních rukopisech věnována pozornost téměř výhradně těm. u nichž lze doložit 

plánovitou rožmberskou akvizici či jejich získání darem. ale i těm. u kterých lze záměrné 

získávání do rodových sbírek předpokládat byť tomu nasvčdčují pouze doba či okolnosti 

jejich vzniku. 

Z hlediska obsahové skladby rožmberské knihovny hrály knihy z českých zemí pouze 

doplňkovou roli vůči knižnímu bohatství ze zahraničních tiskáren. Bohemikální sbírka 

vznikala přirozeným dlouhodobým vývojem. ve kterém měly poměrně velký význam i 

knižní dary. Právě vztahy autorli. překladatel li. editorli, tiskařli či spřátelených 

osobk jihočeskému prostředí a k rožmberskému dvoru částečně utvál'ely podobu tohoto 

souboru tisků a částečně i rukopisů. Již nyní mližeme předeslat. že vedle spisú autorli. 

kteří púsobili přímo v rožmberských službách. v ní byly zastoupeny ve značné míře také 

knihy, jejichž autoři z jižních Čech pocházeli nebo na tomto území alespoň krátký čas žili. 

Výběr knih do určité míry také závisel - kromě jejich obsahového zaměření -na 

příslušnosti jejich autor!''! k určitému literárnímu, núboženskému nebo společenskému 

prostředí. 

6.3.1. Typické rysy katalogizace bohemikálních spisů 

Na rozdíl od knihovny Karla ze Žerotína, ve které tvořily jazykově české knihy na jeho 

osobní přání samostatné oddělení2 , v rožmberské knihovně byly bohemikální spisy 

rozmístěny do všech oddílli podle svého obsahového zamčÍ'enÍ. Nedlisledné pokusy 

oddělovat jazykově české spisy nacházíme pouze v oddílech Teologie a Práva. Tam byly 

tyto knihy - přijmeme-li ovšem hypotézu o lokačním charakteru rožmberského katalogu

zařazovány v rámci jednoho písmene až za jazykově latinské či nčmecké spisy. 

Podívejme se však blíže na praxi při katalogizaci bohemik v rožmberské knižní sbírce. 

Bude nás především z(~jímat, zda Václav Březan přistupoval ke zpracování tohoto typu 

literatury s hlubším zájmem či erudicÍ. Na první pohled tomu nic nenasvědčuje - například 

u jedné z knih Brykcího z Licska. kde autor nebyl na titulní stranč uveden, nezaznamenal 

jej ani katalogizátor, ačkoli by jeho jméno objevil () pár stránek dále v závčru dedikace 

nebo předmluvy. Českého autora nerozpoznal ani v pl'ípadě německého vydání 

2 Tobolka. Žerotínská knihovna .... s. 16 - 17. 
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Koldínových práv (Lipsko 1607) a zaznamenal je pod anonymní záhlaví Behmische 

Recht:' 

Zdá se však, že takto Březan přistupoval jen ke knihám právnického zaměření. U 

ostatních bohemikálních titulů nacházíme mnohem častěji než u knih zahraničního původu 

například údaje o vazbách (především v oddílu Teologie). Také u bohemikálních rukopisů 

Březan běžně zaznamenával více údajů, které usnadňovaly jejich identifikaci. Kromě 

popisu vazby uváděl například předchozí vlastníky z řad českých šlechticů a u českých 

lékařských knih zpravidla uvedl i jejich incipit. Při katalogizaci bohemikálních tisků také 

mnohem častěji používal názvové a autorské odkazy. Za pozornost rovněž stojí skutečnost, 

že vautorských záhlavích tiskařských bohemik byl poměrně často uveden místo 

skutečného autora díla jeho český překladatel nebo editor. Je známo, že běžnou 

vydavatelskou a překladatelskou praxí 16. století bylo obohacení opakovaných vydání 

novými pasážemi, poznámkami a dalšími úpravami, jež ret1ektovaly společenské změny či 

odlišnou realitu jiného kulturního prostředí. Záznamy v rožmberském katalogu naznačují, 

že tato skutečnost byla poměrně intenzivně vnímána již v tehdejší době a čtenáři za autora 

takových knih považovali jeho překladatele či vydavatele. Zmínit se však musíme i o 

případech, kdy bohemikální tisk nebyl zapsán v rožmberském katalogu, a přesto je jeho 

existence doložena dochovaným exemplářem z rožmberské knihovny (příloha 1/349, 

I/448). 

S výjimkou školských učebnic nebylo do rožmberské knihovny zpravidla zařazováno 

vícero vydání téhož bohemikálního díla. Složitější už to bylo s počtem exemplářů jednoho 

vydání. V několika případech nalezneme v rožmberském katalogu dva naprosto shodné 

záznamy téhož díla. Ve většině případů se jedná o dvojici exemplářů, které byly zařazené 

v knihovně na dvě různá místa, jak v několika případech dosvědčují i nalezené rožmberské 

knihy. Někdy však může však jít i o nedokončený katalogizační záznam, který Březan 

původně zamýšlel jako odkaz.4 Pozoruhodně vysoký počet exemplářů (2 - 10) jednoho 

vydání Březan poznamenal jen u knih pocházejících z tiskáren jednoty bratrské. 5 

Vzhledem k tomu, že všechny tyto výtisky byly opatřeny reprezentativní rožmberskou 

vazbou, byly s největší pravděpodobností určeny k příležitostnému obdarování 

spřátelených osob. O této praxi svědčí i Březanův doplněk v katalogu. V srpnu 1611 (tři 

~ Březan. Právo: fol. 1040. 
~ BJ-ezan. Filosofie: ťol. 1837 a 1853, 
5 Ve švédských knihovnách se z deseti rožmberských exemplúřú Českobratrské konfese vydané v roce 1607 
dochovaly dva výtisky (příloha 1/68), Pro rožmberskou knihovnu byly zakoupeny až v roce 1609, viz Třebof): 
Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, fol. 286). 
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měsíce před svou smrtí) věnoval Petr Vok své oblíbené dvorní dámě Zuzaně Vojířové 

z Vacovic bratrské písně z roku 1590, ona mu na oplátku darovala písně jiné. vydané 

v roce 1581.6 V roce 1606 byly například koupeny čtyři exempláře německých bratrských 

písní (příloha I/196), přičemž jen jeden exemplář byl určen pro rožmberskou knihovnu a 

ostatní, jak dokládá archivní materiál. zamýšlel Petr Vok distribuovat podle svého 
'v ,7 uvazem. 

6.3.2. Obsahová skladba bohemik v rožmberské knihovně 

V oddílu Teologie tvořily bohemikální knihy asi 6 % jeho velikosti. Z větší části se přitom 

jednalo o tiskařská bohemika (223).8 Pokud jde o rukopisy. výraznou skupinu mezi nimi 

tvořily husitské i protihusitské traktáty z 15. století (Jan Hus, Jan z Humpolce, Milíč 

z Kroměříže). Ty dnes sice patří k významným literárním památkám své doby, převážně 

však pocházely ze zrušených klášterních knihoven v Třeboni a Borovanech. Z těchto 

klášterů zřejmě přešla do rožmberské knihovny i větší část českých rukopisných biblí. 

když některé dochované exempláře prokazatelně vlastnili už Rožmberkové. 

Mezi akvizice Viléma a Petra Voka musíme také počítat ty nedatované jazykově české 

rukopisy, které - vzhledem k událostem, o nichž pojednávají - zjevně vznikly až ve druhé 

polovině 16. století. Patřila mezi ně například konfese francouzského krále Jindřicha IV. a 

náboženské polemiky - dvě protijezuitské, tři protikatolické a protiprotestantské. Z roku 

1588 pochází český rukopis s názvem Výklad na kapitolu XX zjevení sv . .Jana. připsaný 

anglickému králi Jakubovi VI. 

Poslední Rožmberkové však svou knihovnu rozšiřovali i o středověké teologické 

rukopisy. Petr Vok již v roce 1573 vlastnil rukopisný komentář .lana Husa9 a několik 

dalších jazykově českých traktátů náboženského obsahu. Až po dokončení katalogu 

rožmberské knihovny, tedy v letech 1609 - 1610, byly na jeho stránky zapsány dnes 

nedochované rukopisy z 15. století: Belial. Toti~to soud a rozepl~e Belia/e s Kristem 

(, Březan výměnu poznamenal v rožmberském katalogu viz Bi"ezan, Filosofie: fol 1795 a 1798. 
7 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, fol. 376); Petr Vok zl"cjmě nejčastěji obdarovával 
právě bratrskou literaturou: V žerotínské knihovně se údajně nachúzl'iy bratrské písně z roku 1575, najejichž 
přídeští stálo: "Za Iylo písně Jeho Mi/osll'óll, I'UIl PelCI' Hlllk: Rlx':elllherkll. /'tÍL'i! dali {JO 117(//e/'/I I'rac!liI!'!I\'i 
Léta 1'. /589" uvádí Dudík. Kari' s von Žerotín Bohmische Bibliothek in Breslau. Praha 1877, s. 226. Dnes je 
tento exemplář (Wroclaw: Biblioteka Uniwersytecka (2 K 234)) bohužel nezvčstný. 
x Jedličková. Rožmberská knihovna ... , s. 191 uvádí 234 tiskařsk)'ch bohemik v oddílu Teologie. 
'J Třebolí: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a, tol. 72b). Srovnej také kapitolu 3. 
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, 
I 
! I Pánem, vyložená do češfiny k rozkazu krále Václava IV. léta 1413, Březanem datovaný r, 

j. 1459, Hádání v ('echách Mikuláše Sedláčka a DLsputace s římskými kněžími z roku 1417. 10 

! ~ Z dobového hlediska zajímavé a hodnotné rukopisy představovaly v renesanci důležitý 
r 
~ sběratelský artefakt, který navíc v určitých kruzích šlechty sloužil i k vzájemnému 

obdarovávání. V rožmberském prostředí tuto úlohu často plnily právě středověké 

bohemikální rukopisy náboženského zaměření. V knihovně se například nacházel rukopis 

českého žaltáře z roku 1472, který podle Březanových údajů původně patřil moravskému 

šlechtici Zdeňkovi Kavkovi z Říčan, zavražděnému v roce 1582. Je pravděpodobné, že 

žaltář daroval ještě před svou tragickou smrtí Vilémovi nebo Petru Vokovi, s nimiž ho 

pojily přátelské vztahy. I I Známý Smí.vkovský a Šternberský kancionál z konce 15. století, 

které Petr Vok patrně získal při koupi bechyňského sídla, byl později věnován 

arcivévodovi Ferdinandovi Tyrolskému. 12 

Je zřejmé, že o tento druh rukopisných bohemik projevoval zájem zejména Petr Vok a 

to už v bechyňském období. Z kostela sv. Matyáše v Bechyni získal dva biblické rukopisy 

z 15. století, které se jako jedny z mála dochovaly až do dnešních dnů. První z nich byl 

později známý jako Bible Bo{kovská (Březan ji do katalogu zapsal jako Bible pánů 

z Kunvfátu), druhým byla již zmíněná rožmberská bible z roku 1480, tzv. Lobkovická, jež 

kostelu sv. Matyáše v Bechyni připadla po smrti krále Jiřího z Poděbrad. 13 Oba rukopisy 

byly v roce 1608 opatřeny novou vazbou, první byl navíc ozdoben rožmberským 

supralibros.1 4 Ve stejném roce byl pro rožmberskou knihovnu zakoupen i český Nový 

zákon psaný na pergamenu a také, jak Březan zaznamenal, "pěkná antiquitas s pěkně 

malowanými a pozlacenými literami,,15, které však dnes nelze blíže identifikovat. Stejně 

tak neurčité jsou dnes modlitby "někdy krále Jiřího", svázáné podle informací Březanova 

katalogu do ozdobné vazby z červeného sametu se stříbrným a zlaceným kováním. 16 

\O Březan, Teologie: fol. 270. 
II Březan v katalogu o předchozím vlastníkovi poznamenal, že ,.sešel na Moravě". O podrobnostech jeho 
tragické smJ1i se zmínil i v Životopisu Viléma z Rožmberka viz Březan, Životy posledních Rožmberki'I ... 1, 
s.465. 
12 Rybička, Dva staročeské kancionály ... , s. 281 - 287. 
13 Brno: Moravský zemský archiv (G 10-120); Dudík. Forschungen in Schweden ... , s. 142 - 143. 
14 Březan, Teologie: fol. 10; dnes uložena v Brně: Moravský zemský archiv (G 10-121). Bible byla 
pojmenována po Bočkovi z Kunštátu, který byl nejstarším synem krále Jiřího z Poděbrad; Dudík, 
Forschungen in Schweden ... , s. 143 - 145. 
15 Březan, Teologie: tol. 360; Třebo!'l: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a, tol. 288). 
1<> Březan. Teologie: ťol. 472. 

169 



Rukopisnou sbírku českých biblí doph10valy v rožmberské knihovně i všechna jejich 

domácí tištěná předbělohorská vydání: oba prvotisky z roku 1488,17 bible Severinova, 

Netolického, Melantrichova a obě edice bible Kralické (příloha 1/34 - 41 ).1 x V již méně 

reprezentativním vzorku se v rodové bibliotéce nacházela samostatná vydání částí tohoto 

náboženského textu, především Nového Zákona, Žalmú a knihy Ecclesiaslicus (příloha 1/96 

- 98, 457 - 460, 469 - 472). 

V jihočeské sbírce bychom také našli šest z celkem dvaceti čtyř překladú děl Erasma 

Rotterdamského, která byla do roku 1611 v Čechách a na Moravě vytištěna. ll) Tato jeho 

díla patřila mezi ta spíše mravně-výchovná a nábožensko-vzdělavatelská. Ostatně toto 

zaměření bylo - až na některé polemické spisy - pro tiskařská bohcmika v oddílu TeoloKie 

typické. Jednoznačně převažovala literatura intelektuálně spíše méně náročná, pastorační, 

mravně-výchovná a biblická (včetně životopisú světcú). Zhruba jednu čtvrtinu tvořila 

rúzná příležitostná kázání pronesená u příležitosti úmrtí členú habsburského rodu a 

představitelú české šlechty (pánú z Hradce 1/225, Žerotínú 1/138, Slavatú 1/181). Nalezli 

bychom zde zastoupena díla všech náboženských vyznání předbělohorských Čech, 

literaturu utrakvistickou, luteránskou, českobratrskou i katolickou. Ze th čtvrtin se jednalo 

o původní českou tvorbu. 

Bohaté zastoupení asi padesáti děl katolických autorú vydaných v českých a 

moravských tiskárnách souviselo s upevňováním Vilémovy katolické víry v závěru jeho 

života. Zčásti se jednalo o texty jihočeských katolických autorú (Adam z Vinoře), hlavní 

slovo však měli krumlovští a pražští jezuité (Václav Šturm, Edmund Campian, Jakub 

Horčický z Tepence, Petru s Canisius). Řada spisú s touto tematikou vyšla s podporou 

samotného Viléma z Rožmberka a také olomouckého arcibiskupa Stanislava Pavlovského. 

Petr Vok však - s praktickou pomocí Václava Březana a Šimona Věrníka -

upřednostňoval zcela jiný druh náboženské literatury. Po jeho přesídlení do Tr-ebonč se 

v rožmberské knihovně výrazně zvýšilo zastoupení spiSl! jednoty bratrské, a to nejen 

vzhledem k publikační aktivitě kralické tiskárny, ale především z dúvodu horečné 

opisovačské činnosti na rožmberském dvoře a také díky Březanově schopnosti najít a 

17 Oba se ve značně poškozeném stavu dochovaly ve Striingniis: Domkyrkanbibl ioteket (F. 10). (F.I I): 
Aminson, Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis .. ., s. 92, viz příloha I/,·H)- 41. 
IR Mirjam Bohatcová, Vydavatelský rámec českých pf'cdbělohorsk)'ch biblí, Strahovská knihovna. Sborník 
Památníku národního písemnictví 5-6, 1970-71, s. 255 - 277: pf'ehlecl tištěných biblí sc nachúzí 
v komentúřovém svazku k edici kralické bible viz Mil:iam Bohatcová -- Emanucl Michálek· Jan Ileller
Milan Balabán, Kralitzer Bibel. Kommentare, hrsg. Hans Rotllc Friedrich Scholz. Paderborn - Mi.inchen
Wien - Zi.irich 1995. 
19 M i~iam Bohatcová. Erasmus Rotterdamský v českých tištěných pf'ekladech 16. - 17. století, Časopis 
Národního muzea v Praze, f'acla A -llistorie 155/1-2, 1986. s. 37 - 58. 
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získat starší bratrské tisky a rukopisy. V roce 1609 se v rožmberské sbírce nacházelo již 

celkem dvaačtyřicet bratrských tisků a jen o něco méně rukopisů - zčásti dnes zcela 

neznámých. 20 Produkce českobratrských tiskáren v Ivančicích a Kralicích na Moravě 

sahající od biblické literatury, modlitebních knih, konfesí a katechismů až po literaturu 

polemickou tak nakonec tvořila polovinu bohemikálních tisků v oddílu Teologie?1 

Opisováním bratrských spisů byli na rožmberském dvoře pověřováni Pavel Náčelek, 

Pavel Lhenický a Václav Burda. Petr Vok si od Václava Budovce z Budova osobně 

vyžádal zapůjčení jeho čtyř děl, která nechal v roce 1608 opsat Pavlem Lhenickým a 

Václavem Burdou. Mezi nimi byla i Kronika duchovni, jež byla tiskem vydána až o šest let 

později v Schumanské tiskárně v Praze. 22 V téže době byl Pavel Náčelek pověřen úkolem 

opsat sedmdesát let starou českobratrskou konfesi vydanou v roce 1536, která v tištěné 

podobě byla zřejmě již nedostupná. 23 Pravděpodobně až v roce 1606 byl pro rožmberskou 

knihovnu získán rukopis z roku 1586 s názvem Odpověd na knihu kněze Benedikta 

Herbesta. 24 Autor, český bratr jménem Němojevský žijící v Polsku, v něm polemizuje 

s polským katolickým knězem, jenž o dva roky dříve vydal v Krakově hanlivý spis o 

Husově učenÍ. Do rožmberské knihovny se dostal i nedatovaný rukopis bratrského kněze a 

biskupa Bartoloměje Němčanského DL\positio aneb rozděleni svaté pa§ije.25 Březan se 

s autorem dobře znal z 80. let, kdy pod jeho vedením studoval na německých 

protestantských univerzitách. Němčanský umírá v roce 1609 aje možné, že poté se rukopis 

právě Březanovou zásluhou stal součástí rožmberských sbírek.26 Bratrské spisy byly 

sbírány velmi systematicky, jak naznačuje i seznam knih získaných pro rodovou knihovnu 

v roce 1608 prostřednictvím rožmberského úředníka Matyáše Senomatského. Soupis totiž 

obsahuje i řadu názvů starších bratrských děl. 27 Ostatně velkou část tištěné produkce 

v knihovně představovala dnes již vzácná vydání děl zakladatelů jednoty bratrské první 

poloviny 16. století - Petra Chelčického, Jana Augusty, Lukáše Pražského - částečně se 

20 Soupis bratrských rukopislt u Jedličkové, Rožmberská knihovna ... , s. 194 - 196. 
21 M iljam Bohatcová, Bratrské tisky ivančické a kralické (1564 - 1619), Sborník Národního muzea v Praze, 
řada A - Historie 5, 1951. 
22 Březan, Teologie: lol. 35; Brno: Moravský zemský archiv (G 10-30 I); Dudík, Forschungen in Schweden 
... , s. 150 - 152.. 
23 Březan, Teologie: tol. 118; tištěná vydání eviduje Knihopis Č. 1599 - 1600. 
2-1 Březan, Teologie: ťol. 131; Brno: Moravský zemský archiv (G 10-302.); Dudík, Forschungen in Schweden 
... , s. 152. - 157. 
20 Březan, Teologie: tol. 2.86. 
26 Václav Hadač, Drobné pf'íspěvky k životopisu a dílu Václava Březana, Jihočeský sborník historický 31, 
1962, s. 92 - I I I; Spolu s Březanem studoval pod Němčanského vedením v cizině i Jan Theodor, syn Sixta 
z Ottersdorťu. Němčanský později od Jana Theodora získal darem rukopis bible z 15. století, pocházející 
z knihovnv jeho otce. 
27 Třebofí:' Státní oblastní archiv (CR- z Rožmberka, 23a, lol. 288), 
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dochovala ve švédských institucích. Je však zajímavé, že velká část právě těchto starších 

tisků (včetně například raných překladů děl Martina Luthera) byla Václavem Březanem 

získána až v roce 1608 (viz příloha IV/obr. 12). 

V oddílu Teologie se také nacházela celá řada bohemik vydaných v zahraničí. 

především v první polovině 16. století. Jednalo se o liturgické knihy (pražské breviáře 

vydávané v Norimberku 1492 a 1509, Benátkách 1517), překlady bratrských tiskú nebo 

proti katolické náboženské satiry vydávané v polovině 16. století v Norimberku. Z pozdější 

zahraniční tiskařské produkce byla do rožmberské knihovny získávána díla evangelických 

autorů převážně z Chebu a Jáchymova (Jan Avenarius, Nicolaus Herman, Johann 

Mathesius, Gottťried Rabe) a mohli bychom rovněž napočítat více než deset děl Alana 

Polana z Polansdorfu, kalvína púvodem z Čech, vydávaná od devadesátých let 16. století 

v Basileji, kde byl děkanem a rektorem univerzity.2x Jejich katolickým proti pólem byla 

například tři díla olomouckého duchovního Johanna Leisentrita nacházející se v oddílech 

Teologie a Poetika. 

Oddíl právnické literatury obsahoval celkem čtrnáct tiskařských bohemik a jen osm 

bohemikálních rukopisů. Polovina z těchto rukopisú (především S/a/ll/a Arnošta 

z Pardubic) pocházela z knihovny zrušeného třeboií.ského kláštera. Obsahové zaměření a 

datace ostatních právních rukopisů však jednoznačně svědčí o tom, že vznikly či byly 

zakoupeny pro potřeby rožmberského dvora. Patřil mezi ně například rukopis Práv Stibora 

z Cimburka a Tovačova, rukopis nálezú komorního soudu z let 1471 - 1535 a nedatový 

německý text zemského zřízení pro České království. 29 Rukopis Všehrdových Prúv z roku 

1540 Václav Březan zakoupil pro rožmberskou knihovnu prostřednictvím Matyáše 

Senomatského až v roce 1608 za 25 kop s přesvědčením, že jde o V šehrdúv autograť. 30 O 

významu přisuzovaném této akvizici svědčí i fakt, že ještě v témže roce dal Petr Vok 

pořídit její zkrácený rukopisný výtah. 31 

28 Zajeho pi'lsobení v Basileji stuclovalo Illnoho česk}'ch studentLI včetnč Adama Budovce z Budova, 
2') Březan, Právo: foL 1131, 1122, 1041; Nálezy komorního soudu byly patrně součástí již bechyrlské 
knihovny Petra Voka. srovnej kapitolu 3, exemplář se dochoval v Třeboni: Stútní oblastní archiv (rukopisy 
sign. B 4); Jaroslav Weber - Josef Tříška, Soupis rukopisll v Ti'eboni a v Č"eském Krumlově, Praha 1958. Č, 
44; V Třeboni: Státní oblastní archiv (rukopisy sign. B 5) se dochoval i český rukopis zemsk}'Ch zřízení. 

který podle Webera. Soupis rukopisli v Třeboni a v Č"eském Krumlově ... , Č. 45, pocházel púvodnč 
z rožmberské knihovnv . 
. 10 Třeboil: Státní obla:tní archiv (CR - z Rožmberka, 23a. foL 288), rukopis Všehrdov}'ch práv byl svúzún clo 
pergamenu v následujícím roce, viz Tř'ebo(l: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a. fol. 380). 
31 Březan, Právo: foL I 166. 
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Naopak vzhledem k datu vydání bohemikálních tiskú právního zaměření je téměř jisté, 

že většina těchto knih byla získána již za Viléma z Rožmberka. Jejich orientace byla ryze 

praktická: několikero vydání zemských zřízení, horní řád Kryštofa z Boskovic pro město 

Rudu na Moravě32 , výtah z městských práv Kristiána z Koldína, titulář Šebestiána 

Fauknara z Fonkenštejna, nařízení Rudolfa II. o mincích z roku 1577 a traktát Jakuba 

Menšíka z Menštejna zachycující praktikované obyčejové právo při rozhodování sporú o 

hranici pozemkú. Uvážíme-li postavení Rožmberků na politické scéně Českého království, 

nelze si ani představit, že by právě tato literatura - zemská zřízení, mincovní řád Rudolfa 

II., manská práva nebo titulářové sbírky - mohla v rožmberské knihovně chybět. 

Přesto však těchto čtrnáct děl ani zdaleka nepokrývalo celou českou právní produkci: 

dnes víme přinejmenším o 54 jazykově českých dílech a 46 kalendářích.33 Na první pohled 

je například zarážející absence Brykcího právní příručky městského práva stejně jako Práv 

městských Pavla Kristiána z Koldína (dvě edice z let 1579 a 1582), ale i dalších vydání 

zemského zřízení a především tištěných usnesení zemského sněmu. Přitom právě tyto 

úřední a právní tisky patřily mezi knihy, které Rožmberkové nakupovali prostřednictvím 

Daniela Adama z Veleslavína ve vícero exemplářích pro úřední potřebu svých kanceláří.34 

Tyto ryze praktické úřední tiskoviny byly - patrně podobně jako kalendáře - trvale 

umístěny v kancelářích rožmberských úředníků. Nikdo, ani Václav Březan, se už 

nepostaral o to, aby jeden exemplář doputoval i do rodové knihovny. To jen znovu 

potvrzuje Březanúv nevýrazný zájem, či přesněji řečeno nezájem o právnickou literaturu. 

Bohemikální rukopisy naopak získaly převahu nad tisky v oboru lékařství. Řada z nich 

se navíc dochovala v českých a švédských knihovnách. Také zřejmě jen jediný ze 

sedmnácti rukopislJ - středověký traktát Albíka z Uničova o nemocech močového ústrojí -

původně patřil třeboňskému klášteru.35 Ostatní převážně jazykově české praktiky a knihy 

lékařských receptů s největší pravděpodobností vznikly nebo byly získány přímo pro 

potřeby rožmberského dvora nebo se do knihovny dostaly darem. Několik z nich se rovněž 

dochovalo ve švédských knihovnách. 

YC Jediný známý exemplM- tohoto horního řádu se dochoval v rakouské Národní knihovně ve Vídni, avšak 
nová pf"evazba tisku pocházej ící z 19. století znellložiíuje 7jistit bližší provenienčn í určení; Wien: 
bstereichische Nationalbibliothek (MF 2305); Franz Thiel, Die Bergordnung von Deutsch-Eisenberg, 
Miihrisch-Schlesische Heimat 5, 1960, s. 244 - 249. 
33 Šimeček, Geschichte des Buchhandels ... , s. 18 . 
. '·1 Blíže o těchto hromadných nákupech Pánek, K rozšiřovúní pražských tisklI v předbělohorské době ... , s. 
329 - 253. 
Y' m'ezan, Medicína: fol. I 186; Truh lář, Catalogus codicull1 manu scriptorum latinorull1 .. "' Č. 243. 
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V této oblasti se osobně angažoval i Václav Březan. V roce 1604 opsal starší lékařskou 

knihu a obohatil ji o mnoho nových receptll používaných v rožmberském prostředí a na 

dvorech spřátelených českých šlechticů (jmenován je Václav Švihovský, Jan z Vartenberka 

a Hynek z Valdštejna).36 Že z Březanovy strany nešlo o pouhou příležitostnou činnost 

dosvědčuje fakt, že, jak píše sám archivář v rožmberském katalogu, ještě za pobytu 

v Českém Krumlově v roce 1599 opsal "z spisu starýho" ještě jinou lékařskou příručku.37 

O tomto rukopise však nevíme nic bližšího. Další jazykově české dílo s názvem .Jádro Cl 

herbál se sice dochovalo, o jeho původu a pozadí vzniku nemáme ale žádné informace:,8 

Mezi dochované exempláře patří i již zmíněná německy psaná lékařská kniha, na jejímž 

přídeští se zachoval recept masti určené pro Petra Voka. Tu tento šlechtic vlastnil již od 

poloviny 60. let 16. století.39 

Do rožmberské knihovny se také dostal obsáhlý lékařský rukopis, který byl v roce 1550 

zhotoven pro Jindřicha II. ze Švamberka a Kateřinu z Pernštejna.40 Kdy a za jakých 

okolností se tak stalo, nevíme. Po smrti Kateřiny si Jindřich ze Švamberka v roce 1554 

vzal za ženu Vilémovu a Petrovu sestru Alžbětu. Ta zemřela v roce 1576 a není vyloučeno, 

že Vilém jako vypořadavatel švamberské pozůstalosti zřejmě získal některé švamberské 

knihy do svého vlastnictví. V případě lékařského rukopisu však také mohlo jít o dar 

spřízněných Švamberků, či přímo sestry Alžběty. 

Další lékařské rukopisy známe bohužel jen na základě Březanova katalogu. Rokem 

1570 je datován opis lékárenských předpisů Quirika z Augusty, do češtiny přeložený 

Matějem z Mejta. Knihu přepsal jinak neznámý Julius Opith, ovšem uvedení jména 

v Březanově katalogu naznačuje jeho spojitost s rožmberským dvorem. Další blíže 

neurčený česko-latinský lékařský rukopis z roku 1587 zase svědčí o zajímavém pohybu 

knih mezi rožmberskými úředníky. Spis zpočátku patřil Jindřichovi Danielovi ze 

Semanína, který působil ve službách Krajířů, Žerotínú a také Rožmberkú jako bratrský 

kazatel. Během některého ze svých pobytú na jihočeském dvol'c zmíněný rukopis daroval 

či prodal rožmberskému kancléři Jindřichovi Vintířovi z Vlčkovic, jenž zemřel na sklonku 

roku 1604. O dva roky později pak Petr Vok od Vintíl"ových dědicú koupil určité množství 

36 Brno: Moravský zemský archiv (Ci 10-119); Dudík. Forschung.en in Schwedcn .... s. 180. 
37 Březan, Medicína: tol. 1263. 
lX Brno: Moravský zemský archiv (Ci 10-556); Dudík, Forschung.en in Schweden ... , s. 182 - 183. 
1') Stockholm: Kungliga biblioteket (X: 115); více v kapitole 3. 
10 Brno: Moravský zemský archiv (G 10-118), Dudík, Forschungen in Schweden .... s. l],i - 179; mezan. 
Medicína: fol. 1391. 
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knih, mezi nimi s největší pravděpodobností i zmíněný rukopis. 41 Na Petrovu objednávku 

vznikl v roce 1609 i překlad dalšího lékařského díla, za který dostal zaplaceno již zmíěný 

kněz Benedikt Radlant.42 

Kromě nejrůznějších lékařských praktik a příruček obsahovala knihovna posledních 

Rožmberků i český rukopis pojednávající o chirurgii a několik dalších knih věnovaných 

chovu a léčení koní. O toto téma se nejspíš živě zajímal Petr Vok - sám byl zřejmě autorem 

takto zaměřeného německy psaného rukopisného dílka. 43 Je tedy pravděpodobné, že právě 

jemu byl darován český nedatovaný rukopis o léčení koní, svázaný v bílé kůži, který podle 

Březanových záznamú předtím patřil Jiřímu Zajímači z Kunštátu.44 Dotyčný šlechtic 

udržoval s Vokem přátelské vztahy a zúčastnil se i jeho svatební hostiny. Ostatně lékařské 

knihy a herbáře byly v rožmberském prostředí vedle středověkých teologických rukopisů 

druhým nejrozšířenějším výměnným artefaktem, jak dosvědčuje nejen dar Augusta 

Saského, ale i dva herbáře, které věnoval Vilém své ženě Polyxeně.45 Mezi bohemikální 

rukopisy musíme počítat také - bohužel opět nedochovaný - rukopis herbáře, jehož 

autorem byl rožmberský lékař Ondřej Scholius z Elsaufu.46 

Čtrnáct bohemikálních tisků v oddílu Medicíny (1 %) představalo jen malý doplněk 

k rozsáhlé zahraniční knižní produkci. Z hlediska domácí tiskařské tvorby se však jednalo 

o její větší část.47 Také mezi těmito tisky převažovala praktická a jazykově česká díla, 

pouze dvě byla latinská. Polovina z nich pocházela z dílen Adama z Veleslavína a jeho 

předchůdce Jiřího Melantricha. Řada z nich byla navíc nějakým způsobem spjata 

s rožmberským prostředím - ať už osobními vztahy autorú s posledními Rožmberky nebo 

prostřednictvím dedikací jihočeským šlechticům. Z řady dobových lékařských příruček, 

tzv. regimentú, se v rodové knihovně objevují spisy Kopa z Raumentálu a Henrika 

Rantzaua (pl'íloha 1/207, 1/366). 

Z celé plejády tehdejších knih o porodnictví4X se v rožmberské sbírce objevuje (patrně 

ve dvou exemplářích) překlad spisu Thomase Gilnthera z roku 1567 (příloha 1/136). Dále 

4\ O koupi se zmiiíuje Nuska, Knihal"ské účty ... , s. 69. Vintířova knihovna nebyla Rožmberkem zřejmě 
koupena jako celek, další exempláře, které neprošly rožmberskou knihovnou, se nachází například v Praze: 
Národní knihovna (54 C 6). Vintíř používal výrazné supralibros (iniciály a rodový znak), a zřejmě proto se o 

: něm zmi!luje i Václav mezan v katalogu (Medicína: rol. 1275), viz také Litka, Exlibris ... s. 88. 
i 42 mezan, Medicína: fol. 1331; O Benediktu Radlandovi více v kapitole 5. 

4' BI-ezan, Medicína: fol. 1391. 
4\ Březan. Medicína: fol. 1261 . 
.jó Srovnej kapitolu:>. 
4" BI-ezan, Medicína: rol. 1248; O Scholliovč vlastní literární činnosti přitom není nic známo, viz Gross, 
Zmínky o lékařích pana Viléma a Petra Voka z Rožmberka ... , s. 399 - 400. 
47 Do dnešních dnI! je znúmo 14 jazykově českých tisU! z oborll lékařství, viz Šimeček, Geschichte des 
Buchhandels ... s. 18. 
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k lékařské literaturě patřilo nařízení o moru a dva SpISy moravského zemského lékaře 

Tomáše Jordana z Klausenburku. První z nich byl vydaný v zahraničí a popisoval epidemii 

syfilis v Brně na počátku 17. století, druhý byl věnován moravskému lázeňství. Sám Vilém 

prosazoval lázeňství i na svém panství - v okolí pramene u Horní Stropnice na 

Novohradsku dal v roce 1564 postavit příbytky pro ubytování hostů a tištěným německým 

patentem ohlásil vznik nových láznÍ. V knihovně Rožmberků se nalézal i málo známý - a 

v českých knihovnách nedochovaný - latinský tisk vydaný Tadeášem Hájkem z Hájku 

v Praze roku 1595 věnovaný smrtelnému onemocnění jedné z dcer Fridricha ze Žerotína 

(příloha 1/138). 

Spisy věnované alchymii a okultním vědám vycházely v českých zemích tiskem jen 

naprosto výjimečně. Tím spíše musíme litovat, že dnes nemáme bližší informace o dvou 

německy psaných tiscích s tímto zaměřením, které se v rožmberské knihovně nacházely 

(příloha I/193-194). Autorem těchto alchymisticko-okultních a kabalistických spisú 

s názvem Amphlžtheatrum sapientiae aelernae. solius verae. cwn picluriis in aere a Bericht 

von Philosophischen Athanor, vydaných podle Březanových údajů v Praze v letech 1598 a 

1602, byl německý alchymista a lékař Heinrich Khunrath, který krátce působil i v (~echách, 

a to dokonce přímo v rožmberských službách. Khunrath patrně navázal kontakt s Vilémem 

z Rožmberka prostřednictvím Johna Dee, s nímž se setkal v roce 1589 v Brémách.-I9 Vilém 

jej pak v prosinci roku 1591, v době svých stupI1ujících se zdravotních obtíží, povolal do 

Prahy a jmenoval svým osobním lékařem. Ale ani Khunrathova péče Rožmberkovu smrt 

neodvrátila. Možná tomu dokonce bylo naopak. Augustinus Lucidus, jiný rožmberský 

lékař, který jihočeského panovníka ošetřoval v jeho posledních chvílích,:>o totiž německého 

alchymistu později nepřímo označil za osobu zodpovědnou za to, že Vilémova nemoc 

postupovala tak rychle. 

4X Dobové tisky eviduje Alexandra Navrátilová, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004. 
49 Evans, Rudolf II. ajeho svět. ... , s. 257. 
50 Bohdana Divišová, Dobré rady pro zdraví. Lékařskú konsilia rudolfínské doby, Děj iny a současnost 26/ I. 
2004, s. 17 - 18. 
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Přestože počet rukopisů věnovaných alchymii a okultním vědám byl v rožmberské 

knihovně poměrně vysoký, odhalit jejich případný bohemikální charakter je velmi obtížné 

jak kvůli omezenému množství údajů v Březanově katalogu, tak i pro nízký počet 

dochovaných exemplářů. Při posuzování bohemikální povahy rukopisů nám nepomůže ani 

jazykové hledisko, neboť jejich naprostá většina byla napsána v latině či němčině. Přesto 

však lze nalézt (kromě exemplářů výslovně dedikovaných Rožmberkům) několik dalších 

rukopisů, najejichž vzniku se podílely osoby z rožmberského prostředí. 

V sedmdesátých letech 16. století působil v rožmberských službách Bavor Rodovský 

z Hustiřan. Tento autor, který v českém prostředí jako jeden z prvních prosazoval 

Paracelsovy myšlenky, patrně také podnítil Vilémův zájem o díla tohoto německého 

lékaře, alchymisty a filozohl švýcarského původu, a tak ovlivnil i počátky mimořádné 

recepce paracelsiánských tisků v rožmberské knihovně. 51 Přestože je Rodovský autorem 

řady děl - jako první například přeložil Paracelsovy práce do češtiny - v jihočeské sbírce se 

nacházel jen jeden jeho český rukopis kompilačního charakteru, který Březan zapsal pod 

názvem Chymia. tj. XXX\' Al/thor. Tento rukopis, dochovaný v Leidenu, vznikl v letech 

1579 - 1585 a Rodovský jej prodal Rožmberkovi o čtyři roky později. 52 

Básnická díla věnovaná alchymii nebyla v renesanci ničím neobvyklým - mimořádný 

z~iem básníků vzbudila alchymie především v Anglii, a to už od 14. a 15. století.53 

V českém prostředí však o zcela běžnou záležitost nešlo, o to zajímavější je vznik několika 

takových skladeb v rožmberském prostředí. Například Klaudius Syrrus se snažil Vilémovi 

zavděčit veršovanou skladbou o alchymii, kterou sice Václav Březan z formálních důvodů 

zařadil do Poetiky, ale neopomněl učinit odkaz do oddílu Medicíny.54 Klaudius Syrrus 

ovšem nebyl sám, kdo se snažil zviditelnit dílem, které jak formou (verš), tak i obsahem 

(alchymie) odpovídalo Rožmberkovým nejhlubším osobním zálibám. Antonín Michael 

z Ebersbachu púsobil na jihočeském dvoře celých 27 let - až do Vilémy smrti. Dříve, než 

se s ním Petr Vok v roce 1592 razantně rozloučiL daroval Michael do rožmberské 

knihovny dva své autorské rukopisy . .leden z oblasti okultní filosofie, v druhém případě šlo 

51 V íce o osobnosti Rodovského Otakar Zachar, O alchymii a českých alchymistech, Praha 191 I, srovnej také 
neboi'l: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 25. fol. 39); jeho jazykově české spisy eviduje Knihopis 
Č. 14.859 - 14.861. 
':' Leiden: Universiteitsbibliotheet (Voss. Chym. F. 3.), P. C. Boeren, Codices Vossiani Chymici, Leiden 
1975. s. 7 - 12; m·czan. Medicína: ti.11. 1194; Evans, Rudolf ll. ajcho svět ... , s. 256, pozn. I. 
" Gebclein, T<~iemství hmoty ... , s. 46. 
'.\ Rf"ezan. Medicína: fol. 1330. 
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o básnickou sbírku s názvem Chemiae descriplio rhy/mis Clermanicis. "" Bohužel, oba jsou 

známy jen z rožmberského katalogu. 

Ke konci Vilémova života působil v rožmberských službách i německý alchymista 

Samuel Hartmann z Ohringenu. V roce 1591 pro šlechtickou knihovnu opsal a 

pravděpodobně také do němčiny přeložil alchymistický spis Jana z Padovy. 56 Tento text 

byl součástí souboru 14 alchymistických děl zapsaných do rožmberského katalogu až 

dodatečně. Mezi těmito - zřejmě prakticky využívanými - alchymistickými rukopisy se 

pod názvem Variae ohservatžones nacházel také manuskript sestavený již zmíněným 

rožmberským lékařem Ondřejem Scholiem . ./ihočeskou provenienci má i dochovaný český 

rukopis () deslilování a lékaFslví, jak prozrazuje českobudějovický filigrán na použitém 

papíru."7 Stejně tak musíme zmínit i alchymistický kalendář pražského písaře Davida 

Praetoria Havla z 50. let 16. století, přestože nevíme. kdy a za jakých okolností se stal 

součástí rožmberské knižní sbírky.5x 

Zdá se, že za Petra Voka byly do rodové knihovny spíše než "praktické" alchymistické 

traktáty přednostně získávány rukopisy z oblasti okultní filosofie a magie . ./ednou z osob, 

která tuto literaturu Rožmberkúm zprostředkovávala, byl již zmíněný Benedikt Radiant. 

S jeho jménem je v rožmberské sbírce - vedle spisú, o nichž jichž byla řeč - spjato i 

několik rukopisú z oblasti okultní filosofie a magie. Rukopisy. z nichž jeden je datován 

rokem 1593, tento muž pro rožmberskou knihovnu nejen opisoval, ale některé Petru 

Vokovi i daroval. V jednom případě nejednoznačný zpúsob Březanova zápisu nevylučuje 

ani jeho autorství. 59 

Pravděpodobně prostřednictvím Oswalda Crolla, který byl od roku 1599 ve spojení jak 

s Petrem Vokem, tak i s jeho sekretářem Hackem, byly pro rožmberskou knihovnu získány 

tři rukopisy norimberského alchymisty Lorenze Zatznera, s nímž byl Croll v pravidelném 

kontaktu.60 V leidenské sbírce rukopisú se dochoval pouze jeden z nich datovaný do roku 

55 Březan, Medicína: fol. 1183: " All'slcria //(//urac lII)'sleriorl/ll/. ": Bl"czan. Filosofie: fol. 1724: ,,( 'lIclllioc 

descrip/io rhyllllis Gcrl11i1l1icis "; Ani to jej však neuchránilo pr-ed pr-ísn)'m soudem Vúclava E3ř'ezana. kter) jej 
v rožmberském katalogu otevřenč označil za podvodníka. 
5h Březan, Medicína: fol. I 192: "SecrellllJ/ Phi!o,l'o/)lIioc ('II)'lIIic(/( . .'. IClIlseli. (Jcschriehcl/ dllrch ,"'ilI/IlIC! 

HarllllCln J 59/ SlJ/lsl A IIclore .I0UI117C dc Padlla.llll .lahl' /557 ". 
57 Leiden: Universiteitsbibliotheet (Voss. Chym. F. 31): Boercn. Codices Vossiani Chymici .... S. 91 - 93. 
5X Leiden: Universitcitsbibliotheet (Voss. Chym. Q. 48); Boeren. Codices Vossiani Chymici ... , S. 2 Ll - 215. 
59 Sřezan. Filosofie: fol. 1596 a 1625. 
óO Březan. Medicína: 1'01. 1192: O Zatznerovi JO(lchim Tcllc. Sol LInd Luna. Litcratur- LI ml 
alchemiegeschichtlichc Stlldicn Zll cincm altdcutschcn Bildgcdicht, Iliirtgcllwald 1980, S. 10311. 
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1575.61 Sám Theobald Hi:)ck, dnes známý především jako básník předznamenávající rodící 

se německou barokní poesii, pro rožmberskou knihovnu opsal nejméně dva německé 

rukopisy okultního obsahu. Jeho hlubší zájem o magii a alchymii dokazuje ostatně i 

skladba jeho osobní knihovny.62 

V oddílu Historie se nacházelo 61 knih vydaných na českém územÍ. Skvělá Březanova 

akvizice historické literatury je patrná již z toho. že do rožmberské knihovny byla z oblasti 

historiografie získána v podstatě všechna púvodní i překladová díla, která byla do roku 

1610 v českých zemích vydána. Významným dodavatelem těchto knih byla tiskárna 

Daniela Adama z Veleslavína. Z ní pocházelo hned třináct historických děl. Z chudé 

produkce cestopisné literatury předbělohorských Čech se do rožmberské knižní sbírky 

dostal Mandevillúv cestopis ve vydání Buriána Valdy z roku 1576 (příloha I/257), první 

vydání Kabátníkova cestopisu (příloha 1/185). který se dochoval v ojedinělém exempláři ve 

Stockholmu. a poté užjen cestopis Lva z Rožmitálu napsaný Václavem Šaškem z Bířkova, 

jež vydal až v roce 1577 biskup Stanislav Pavlovský (příloha 11413). Chybět samozřejmě 

nemohl ani český překlad Kosmografie Sebastiana Munstera v úpravě Zikmunda 

z Púchova (pr-íIoha 11280). 

Mimořádná Br-ezanova akvizice historické literatury se však týkala i knih vydávaných 

v zahraničí a pojednávajících o českých zemích (kronika Martina Bořka, několikero vydání 

kroniky Eneáše Silvia a Dubraviovy kroniky. Freherova edice Kosmovy kroniky z roku 

1602. popis husitských válek Zachariáše Theobalda a další). Do oddílu Historie zařadil 

Václav Březan i proti luteránskou komedii katolického duchovního Jana Horáka Ludus 

llldentem Luderum Lm/es, vydanou v Německu v roce 1531. Její autor založil 

v Litoměřicích v polovině 30. let soukromou školu pro šlechtickou mládež - k jeho žákům 

patřili např. Adam Hofmann z Grunpichlu. Zikmund Jiří z Dietrichsteinu a bratři Jan Jakub 

R . d F ,63 a aJmun uggerove. 

Většina jazykově české zábavné literatury a satirické tvorby byla na rozdíl od 

zahraniční produkce tohoto zaměření zařazena právě do oddílu Historie. a to především 

proto. že většina skladeb začínala slovem "historia·'. Ve většině případú jde o dnes 

nedochovaná vydání (příloha 11113, 159. 210 a další). V rožmberské knihovně se 

61 Leiden: Universiteitsbibliotheet (Cod. Voss. f. 12). Callmer, Konigin Christina ""' s. 146 uvádí 
rožmberskou provenienci také u dalšího Zatznerova rukopisu (Cod. Voss. F. 20), vlastní exemplář však 
rožmberské provenienční znaky nemá, srovnej 8oeren, Coclices Vossiani Chymici "., s. 39 - 41 a 61 - 66. 
6c Březan, Filosofie: foL 1433 a 1533 a 1535; O Hockově knihovně podrobně Václav 80k, Poznámky 
k životu a dílu Theobalda lIocka z Zweibrlickenu. Opera historica 3, 1993, s. 233 - 242. 
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nacházelo i několik tisků z oblasti historické publicistiky pojednávající o českých i 

zahraničních otázkách. Životopisné a oslavné skladby pocházely především z katolických 

kruhů (příloha I/25, 47). 

Rožmberkové patřili v českém prostředí od 60. let 16. století k největším odběratelům 

psaných novin. Dochovaly se v rodovém archivu a jsou samozřejmě prvořadným 

pramenem výzkumu o informovanosti Rožmberků. 64 Snad i proto nebyla zatím věnována 

větší pozornost souboru jazykově českých tištěných novin umístěných pro svoji 

"neaktuální" povahu do knihovny a zapsaném v Březanově katalogu. Přitom je dnes na 

základě dalších exemplářů, dochovaných v jiných knihovnách. známá jen asi jedna třetina 

těchto tištěných novin (celkem 20).65 Existenci ostatních zpravodajských tisků zatím 

dokládá pouze Březanův katalogizační zápis. Z hlediska české kulturní historie se přitom 

jedná o vzácný soubor novinových zpráv pocházející částečně již z první poloviny 16. 

století, tedy z doby, z níž máme o zpravodajství jen kusé informace. 

Celý soubor se skládal ze tří konvolutů, které obsahovaly celkem 65 českých a několik 

německých novin, mezi nimiž bylo vevázáno i několik děl příležitostného charakteru 

(například Paprockého Kvalt na pohany. rúzné pranostiky apod.).66 První konvolut 

v červené vazbě obsahoval třicet jedna chronologicky seřazený'ch tištěných novin, které 

pojednávaly převážně o událostech z let 1535 - 1551. V druhém konvolutu, svázaném do 

pergamenové vazby, se nacházelo dvacet jedna českých a čtyři německé tištěné noviny 

převážně ze 70. a 80. let 16. století. Poslední konvolut skrýval jen čtrnáct tiskú vydaných 

od 40. do 90. let 16. století. K novinovému zpravodajství bychom mohli připočíst i český 

rukopis s názvem Sepsání města rodskýho obležení pojednávající o tureckém dobývání 

ostrova a stejnojmenné pevnosti Rhodos.67 Autora díla, které opět známe pouze na základě 

Březanova katalogu, zachytil Březan jako Viléma Rodského. Vzhledem k době, o nichž 

rožmberské tištěné noviny pojednávají (událostí po roce 1592 se netýkají ani jedny z nich). 

můžeme předpokládat. že byly získány za politicky mnohem aktivnějšího Viléma 

z Rožmberka. Mimochodem. jedna ze zpráv se týkala pánú z Donína. kteří tradičně 

(,] Březan, Historie: ťol. 825; srovnej Rukověť 3, s. 332 - 335. 
[,·1 Jarmila Skochová, K politické informovanosti Viléma z Rožmberka (relace o lIdúlostech v Tartll v říjnu 
1571), Československo-sovětské vztahy XII, 1983, s. 137 - 153: Zdeněk Šimeček, Novinové zpravodajství 
v předbělohorských Čechách, Folia Historica Bohclllica lL 1987. 5. 287 - 299; TýŽ. Rožmberské 
zpravodajství o nových zemích Asie a Aťriky v 16. sloletí. Československý časopis historický 13. 1965.5. 
428 - 443. 
(,) Ke stejným údaji'nn dospěl i Kneidl, Česká lidová grafika .... s. 14. 
(,6 Březan. Historie: ff 859-863. 
(,7 Březan, Historie: 1'01. 914. 
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patřili ke služebným rodi'tm na Vilémově dvoře. 6X Vrcholné období české publicistiky 

pi"itom spadalo do let 1592 - 1599, kdy se vladařství ujal historicky poslední Rožmberk. 69 

Alespoň stručný vhled do obsahové skladby tištěného novinového zpravodajství 

v rožmberské knihovně pi"ináší následující tabulka s uvedením let, ve kterých se o daném 

tématu psalo: 

přírodní pohromy a úkazy 
zázraky a setkání s ďáblem 
militaria a události v říši 
císaf'ská politika 
udúlosti v Polsku a Rusku 
události ve Francii 
události v Itúl i i 
reformace 
turcika 

1541,1545 (2x), 1572 
1551 (2x), 1586, 1571, 1590 (2x) 
1535,1544,1545,1547, s.a., 
1530, 1540, 1558 
1561,1563,1579,1580 
1589 
1534 
1535,1539,1547 
1537,1535 (2x), 1541,1542,1543,1573,1589, s.a. (2x). 

V katalogizačních záznamech oddílu Historže se také nachází údaje o nejméně 

sedmnácti bohemikálních rukopisech, bohužel většinou nedatovaných a bez dalších 

informací. Na rozdíl od lékařských Ll alchymistických rukopisl'I se navíc až na jednu 

výjimku žádný z nich nedochoval. 

Kromě několika obsahových bohemik (např. legendy českých světcl'I) se v rožmberské 

knihovně nacházely nedatované rukopisy Zbraslavské kronžky, kroniky Karla IV. a latinský 

rukopis Chronica Boi!morum děkana svatovítské kapituly Kosmy.70 Jediný dochovaný 

rukopis z tohoto oddílu - jedná se o česky psané nejstarší dějiny Čech koncipované jako 

protiklad k Hájkově Kronice české - ml'Ižeme alespoň přibližně datovat do druhé poloviny 

16. století. V odborné literatuře byly po dlouhou dobu vedeny spory o autorství tohoto 

textu. Zdá se však, že tvi'trcem nebyl ani Václav Budovec ani Václav Březan, za jehož 

autograf byl rukopis považován. 7I Jisté je pouze to, že autorem byl neznámý příslušník 

jednoty bratrské a v rožmherské knihovně se rukopis vyskytoval až od počátku 17. století. 

Dva spisy v tomto oddílu jsou spjaty s řádem Zlatého rouna. Vilém z Rožmherka byl 

do tohoto elitního sboru aristokratl'I slavnostně přijat v roce 1584 a pri'tběh pražské 

<>8 Březan, Historie: 1"01. 461 Č. 14; Fridrich z Donína, služebník Viléma z Rožmberka, zeml'el v Opavě během 
Rožmberkovy cesty do Polska, viz Hřezan, Životy posledních Rožmberki'I ... II, s. 403. 
69 Tehdy bylo v Čechách vytištěno 68 jazykovč českých a 40 německých novin, viz Šimeček, Novinové 
zpravodajství v přeclbělohorských Čechúch "', s. 294. 
71J Březan, Historie: t"ol. 662 a 666; V roce 1608 bylo zaplaceno písal'i za přepsání "Kronik pražských" -
Třeboi'l: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a, fol. 288). 
71 Brno: Moravský zemský archiv (G 10-111); Dudík, Forschungen in Schweden ... , s. 167 - 169, Březan, 
Historie: fol. 806; lIadač, Drobné příspěvky k životopisu a dílu Václava Březana ... , s. 100; K diskusi o 
autorství viz Zbynčk Malý, O Březanově České kronice. Jihočeský sborník historický 29, 1960. s. 13 - 18; F. 
M. Bartoš. Nový Budovec'?, l"asopis Matice moravské 72, 1953, s. 93 - 105. 
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slavnosti líčil tisk vydaný v roce 1587 v Dillingen. Autorem popisu obřadů a slavností při 

udílení řádu byl chebský lékař Gregorius Zechendorfer, popisované události pak vyobrazil 

Anthoni Bays, dvorní malíř arcivévody Ferdinanda.n V rodové knižní sbírce se ovšem 

kromě tohoto tisku nacházel i český rukopis věnovaný dějinám udílení tohoto řádu z roku 

1573.73 Součástí rožmberské knihovny se však pravděpodobně stal až mnohem později. V 

roce 1593 dostal nejmenovaný písař zaplaceno 7 kop 48 grošů za "psaní knih Zlatého 

rouna".74 

Vilémovi z Rožmberka můžeme naopak přisoudit hlavní podíl na podobě rožmberské 

básnické sbírky obsažené v pododdílu Poetika. Vyplývá to nejen z její obsahové skladby, 

ale již při pohledu na dobu vzniku a vydání těchto skladeb. Knihy vydané na českém území 

v této části knihovny měly ve srovnání s tiskařskými bohemiky jednotlivých oddílů i 

procentuálně největší zastoupení - tvořily celých 12 %. Všech šedesát sedm básnických a 

písňových skladeb v rožmberské knihovně bylo přitom vytištěno - až na výjimky - v 

pražských tiskárnách. Vydávání latinské poesie bylo v 16. století pro Čechy ostatně 

příznačné - v českých tiskárnách vyšlo celkem 923 tiskú humanistického básnictví, na 

M v. 82 75 orave Jen . 

Naprostá většina veršovaných tisků obsažených v rožmberské knihovně vznikla v 70. a 

80. letech 16. století, tedy v době, kdy se Vilém z Rožmberka pohyboval na vrcholu své 

moci. Humanistické básnické sbírky převážně příležitostného charakteru se ke svým 

čtenářům a adresátům, a tedy i do rožmberské knihovny dostávaly bezesporu již krátce po 

svém vydání. Rozhodně však v tomto případě nejde jen o prostý odraz obecného vzrůstu 

tohoto druhu tiskařské tvorby: například v období 1577 - 1582, kdy byla humanistická 

poesie v tiskařské produkci na dočasném ústupu76, patřila v rožmberské knihovně k těm 

nejpočetněji zastoupeným. Poměrně vyvážený podíl na skladbě sbírky měli jak pražští 

básníci (Kašpar Cropacius, Salomon Frencelius, Martin Galii. Tomáš Mitis). tak i osoby 

působící v jižních Čechách, či přímo na rožmberském dvoře (Theobald Ht)ck, Gabriel 

lodocus, Kryštof Schweher, Valentin Henneberger, Matouš PetI-ík). V některých případech 

byly opakovaně získávány i knihy vydané v zahraničí (Kašpar Cropacius. Gabriel 

72 Březan, Historie: ťol. 998; K prúběhu slavnosti Púnek, Vilém z ROJ:mberka .... s. 218 - 219; k élutorov i 
reprodukcí Ulrich Thieme - Felix Becker, AlIgcmeines Lexikon der bildenden Kľlllstler von der Antike bis 
zur Gegenwart. 4, Leipzig 1909 - 1910, s. 493 s.V. Boys, Antoni. 
n Březan, Historie: fol. 914. 
74 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23 Cl b·· podle sdělení Dr. Stejskala). 
75 Baďurová - Bohatcová - Hejnic, Frekvence tištěné literatury .... s. 326. 
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lodocus). Mezi básnickými skladbami zapsanými v rožmberském katalogu, je velmi patrné 

preferování, či naopak opomíjení určitých autorů. Téměř nepovšimnuta zůstala například 

tvorba značně "psavého" básníka rudolfínské Prahy Karla Carolidese. Rovněž tak 

z literárního díla poety Salomona Frencelia z Fridenthalu se v rožmberské knihovně 

objevují jen tři díla, všechna vydaná tiskárnou Daniela Adama z Veleslavína. 

Většina z těchto bohemikálních básnických děl byla svázána do rozsáhlých konvolutů. 

Jeden z nich obsahoval nejméně 24 převážně bohemikálních tisků. 77 Jejich obsahové 

zaměření kopírovalo panegyrický ráz dobového básnictví: gratulační a oslavné básně 

věnované Habsburkúm a šlechticům, funeralia, nuptialia a náboženské skladby. 

Po nástupu Petra Voka přicházel tento druh literatury do rodové knihovny již jen velmi 

sporadicky (celkem 16 skladeb), a to i přesto. že vydávání humanistických básnických 

tisků bylo právě tehdy na vzestupu a dosáhlo svého vrcholu v roce 1607. Většina skladeb 

získaných až za Petra Voka měla navíc jazykově český charakter a také odlišné obsahové 

zaměření (bratrské písně, skladby Šimona Lomnického z Budče). 

Zhruba pětiprocentní zastoupení měla tiskařská bohemika voddílu Filosofie. 

Sedmdesát dva tiskařských bohemik v tomto oddílu se skládalo převážně z původních děl 

domácích autorů. Více jak polovinu z nich představovaly mravně-výchovné a 

vzdělavatelské texty a také jazykové příručky školského typu. V oblasti mravoučné a 

výchovné tvorby byla preferována díla věnovaná zásadám manželského života, otázkám 

lidské spravedlnosti a štěstí. Do Filosofie byla zařazena i většina prozaických kázání a 

proslovů nenáboženského obsahu a další příležitostné texty. Autorem posmrtné oslavy 

ctností Jáchyma z Hradce, který zemřel v roce 1566, byl jeho bývalý učitel Kašpar Adam 

Lipsicus (příloha 11225), vzpomínku na jeho syna Adama vydal o třicet let později 

českokrumlovský jezuita Christoph Stephetz (příloha 11410). Oslavu obnovené pražské 

univerzity vydal v roce 1610 Jan Smil z Michalovic. Několik dalších textů agitovalo proti 

tureckému nebezpečí (Benedetto Mandina. Krzysztof Warszewicki). 

V rožmberské knihovně nechyběly ani domácí tisky hospodářského charakteru a také 

dvě české anonymní kuchařky vytištěné v první polovině 16. století (příloha 11215-216), 

76 Josef Hcjnic - Jan Martínek, O rozsahu a časovém rozložení naší humanistické literatury, Zprávy Jednoty 
klasických filologi'! 7/2, 1965, s. 95 - tabulka. 
77 Poškozený konvolut byl patrně rozvázán po ničivém požáru královského paláce ve Stockholmu, který jej 
postihl v roce 1697. Z objcmného svazku se do dnešních dni'! se dochovalo pouze osm básnických skladeb 
(díla Gabriela lodoca, Metervicena, Frcncelia, Crin ita, Kubinia a další, srovnej příloha II 123, 214, 176, 268). 
Složení konvolutú dokazují jcdnak Březanovy konvolutní odkazy v rožmberském katalogu, jednak 
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z nichž jedna byla používána již na dvoře Petra Voka v Bechyni. Chybět samozřejmě 

nemohla ani zahraniční vydání stěžejního díla Jana Dubravia o rybníkářství, které patřilo k 

nejvýznamnějším a nejrozšířenějším dílúm naší předbčlohorské odborné literatury. 78 

Na první pohled snad překvapí poměrně malé zastoupení hospodářských kalendářlL 

zejména uvědomíme-li si, že řada z nich byla v 16. století dedikována právě Rožmberkúm. 

především Vilémovi. Kalendáře však byly určeny primárně pro potřeby úředníkú, a proto 

se nacházely v jiných prostorách zámku a do rodové knihovny byly zařazovány jen 
,.. " 79 

vYJlmecne. 

Bohemikální ráz mají i některé vzácné rukopisy - Liher hymflorum z roku 1429. 

rétorika Václava z Rovného nebo vzácný konvolut obsahující mimo jiné satiru Podkoní a 

žák a Radu otce .synovi Smila Flašky z Pardubic.~w Ty však pocházely z třebonského 

kláštera. Nejasná je zatím provenience rožmberského rukopisu obsahujícícho osm českých 

komedií. Za Březanovým obecným zápisem bychom na první pohled asi nečekali 

významný Neuherk{lv shorník, jehož nejcennější částí je Májový sen Hynka z Poděbrad.xl 

Český rukopis Flavia Vegetia () pohídcích věcí vúldných byl pro rožmberskou knihovnu 

koupen prostřednictvím Matyáše Senomatského až v roce 1608.x2 Kdy se stal součástí 

rožmberské sbírky rukopis známého Snáře Vavřinec z Březové z roku 1471 bohužel 
, ~u neVlme. 

V hudebním pododdílu Poetiky se nacházelo jen deset tiskú domácí tiskařské 

provenience a několik dalších bohemikálních rukopisú. Rukopisy vznikly převážně jako 

opisy již vytištěných děl: dvojí bratrské kantilény. ŽaltúF Vavřince Leandra Rvačovského 

datovaný rokem 1592, Žalmy Jiřího Strejce opsané roku 1585 a české písně z roku 1587. 

V případě tiskú se kromě dvou písňových děl (Žalmy Jiřího Strejce a Písně Tobiáše 

Závorky Lipenského vydané v roce 1606) jednalo výhradně o díla hudebníkú púsobících 

v Praze. To je pochopitelné vzhledem k významu Rudolfova dvora jako centra hudebního 

života předbělohorských Čech a také vzhledem k čil)Tm kontaktllln mezi krumlovskými a 

dochované exempláře nesoucí na titulní straně rukopisnou značku 0-0-0 s pořadovou číslicí spisu 
v konvolutu. 
78 Jan Šťovíček, K Dubraviovu spisu De piscinis, Zprúvy Jednoty klasických ťilologCI 15. 1973, s. ~O - ~6. 
Moderní edici pořídila Anežka Schmidtová v roce 1953. 
79 Stejskal, Kalendár-e nebo úřední zúpisníky ... , passim. 
80 Pravoslav Kneidl. Libri poetici et rhytmici Rožmberské knihovny. Studie o rukopisech 14. 1975. s. 113: 
Březan, Filosofie: fol. 174X. 
81 Rožmberský exemplář" se dochoval v Národním muzeu, po r. 181 X byl získún do knihovny Neuberkú: 
Kneidl, Libri poetici et rhytmici ... , s. 114; Vilém Pražák. Neuberkúv sborník a Mújov}' sen, Bratislava 19~4. 
~2 Třebofl: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a. rol. ~X8) 
X3 Brno: Moravsk}' zelllsk)' archiv (Ci 10-555); Dudík, Forscl1ungl'1l ill Scl1wedell .... s. I XX - 197. 
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pražskými hudebníky. Jen malá část skladatelLI púsobících v Praze dúvala tisknout své 

skladby v ('echách. včtšina nadále vydávala svá díla v cizine. V rožmberské knihovně se 

nacházela díla těchto autorú vytištěná v 80. a 90. letech v Praze a v zahraničÍ: Ste1uno 

Fdis. Jakub Ilandl, Franz Salc, Llheralius Zanchius a Carolus Luython, který v roce 1593 

koncertoval v ('cském I\.rurnlovč. XI Nčktei'Í z pražských hudchníkú (Carni!lo Zanotti, 

!acohus Chímarrhaeus. Gregor ťurini) vyjádhli své vazby k Rozmbcrkúm 

dedikací či gratulacemi k zivotnÍm udúloslem jihočeských vladal"Ll. xs 
fortnou 

Řadu těchto hudcbních tiskli. které by!y podle Bl'c/anových údajú vylišlčny v Praze. 

dnes neznúme. S ncjvčtší pravdčpodobností byla rnÍsíem jejich vzniku dílna Ji!-ího ('emého 

/ ('erného Mostu. který si v Praze koncern 16. století pmkticky zajistil monopol na 

1, , , . k" 1'1' I j' . Sh Vyl (lvam tIS 'U vo "a T1I po )lome. 

6.3.3. Autorské okruhy 

Z výsledkú literární činnosti osob pobývajících u císařského dvora se v rožmberské 

knihovně nacházely především ty. které souzněly s kulturními zájmy preferovanými i v 

rožmberském prostředí. Zejména přírodovědnou literaturu rudolfinských Čech 

v rožmberské sbírce zastupovalo jen několik málo děl, jejichž autoři byli většinou 

s jihočeským dvorem ve styku nebo se Rožmberkové na vzniku těchto spisů finančně 

podíleli. Je velmi pravděpodobné, že tato odborná díla se spíše než běžnou akvizicí 

dostávala do rožmberské knihovny jako osobní dary autorů. 

Vilém z Rožmberka byl v osobním kontaktu s Lazarem Erckerem. autorem německy 

psaného spisu o hornictví a mineralogii. vydaného v roce 1574 (příloha lilII). Kupodivu 

pouze v omezené míře byla do rožmberské knihovny získávána díla pražských věhlasných 

astronomú, ať už se jednalo o knihy Tadeáše Hájka z Hájku, Rudolfova matematika a 

astronoma Mikuláše Raymara Ursa. ale dokonce i Jana Keplera. V rožmberské sbírce se 

nenacházely ani Ursovy Astronomické hypotézy vydané v Praze roku 1597. ani nebyl 

reflektován jeho pozdějŠÍ odborný spor s Janem Keplerem. s7 Zato jeho historický spis 

Chronotheulra dl/O byl získán hned ve třech exemplářích, pro rodovou knihovnu byl však 

R4 Václav BLlžek. Mezi Prahou. Českým Krumlovem a ./indr·ichovým Hradcem. (K prolínání mecenátu 
v rudol ťínské době). in: Českokrumlovsko v promčnách staletí 1250-1850, Český Krumlov 1999, s. 25. 
X5 Dvorní kaplan a kapelník Rudolt~l II. lacobus Chimarrhaeus, který žil v Praze od roku 1572, vydal 
v pražské tiskárně ./iřího Nigrina celkem šest tisklI. Mimo jiné Vilémovi z Rožmberka věnoval gratulační 
verše ke svatbě s Polyxenou z Pernštejna. Více v kap. 6.4. 
sc, Problematiku vydávání hudebních děl v předbělohorských Čechách shrnuje Petr Daněk, Tisky vokální 
polyťon ie pražské provenience do roku 1620. in: Documenta Pragensia XI I. 1990, s. 219 - 238. 
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zřejmě určen jen jeden. xx Podobně střízlivé bylo i zastoupení děl Jana Keplera, přestože se 

s ním Petr Vok za jeho pobytu v Praze stýkal. Tento astronom vydal v letech 1600 - 1611 

tiskem více než 30 spisú,89 ale v rožmberské knihovně se nacházely jen dva tisky vydané 

v Praze a jeden tisk zahraniční tiskařské provenience. Také z odborné publikační činnosti 

Tychona Brahe, který byl v roce 1601 Vokovým hostem v jeho pražském paláci. se 

v rožmberské knihovně nacházel jen jediný tisk. Ten mu navÍC dánský astronom 

v předchozím roce osobně daroval. Rovněž z Jesseniovy bohaté publicistické činnosti se 

v rožmberské knihovně nacházely jen tři tisky, z toho dva vydané v zahraničí v roce 

1609.90 

Rožmberskému smyslu pro grafické umění odpovídala recepce souboru portrétú CÍsařú, 

panovníků a papežú, které ve spolupráci s Egidiem Sadelerem vydal syn císar'ského 

antikváře Octavio Strada (příloha 1/412). Chybět nemohla ani dvě samostatná Sadelerova 

díla vydaná v Praze (příloha 1/383, 384). 

Většina z těch, kteří na Rudolťih dVllr přišli ze zahraničí, však nadále vydávala svá 

spisy mimo naše území. Jen v ojedinělých případech některá díla, především z oblasti 

lékařství, okultních věd a náboženství, našla cestu do rožmberské knihovny. Jejich autory 

byli například císařúv lékař a di'lvěrník Johann Crato z Kraftheimu, Simon Simonius, 

paracelsián Bmiho]omaeus Scultetus, Christian Franck, Johann Fritsch nebo Johann 

Matthaeus Wacker, který na Rudolfově dvoře prosazoval renesanční ideje Giordana Bruna. 

Do obsahové skladby rožmberské knihovny se částečně promítly i nejednoznačné 

vztahy obou Rožmberkú k pražskému vysokému učení, popsané Josefem Hanzalem. 91 

Vilémův zdrženlivý postoj k utrakvistické instituci se řada univerzitních učitelú snažila 

zvrátit opakovanými dedikacemi v tiscích poloúr'edního charakteru (Petr Kodicillus v roce 

1575 a 1581, Mikuláš Šúd ze Semanína v letech 1555 a 1557). Z univerzitního prostředí 

vzešlo i několik příležitostných tisků reflektuj ící mezníky Vi léma života (N icodemus 

Frischlin, Epicedia 1592). Ačkoli těmito texty Rožmberkové bezesporu disponovali. do 

rodové knihovny zařazeny nebyly. Je rovněž příznačné, že ani jiná literární díla pražských 

univerzitních mistrú nebyla - s výjimkou Kodicillovy a Pressiovy jazykové příručky -- do 

rožmberské knihovny získávána. 

87 Horský, Kepler v Praze .... s. 96. 
8R Pro Rožmberky byly v roce 1607 svazany tr-i výtisky. viz Tr-ebO/l: Stútní oblastní archiv (CR -
z Rožmberka, 23a, fol. 352). v mezanovč katalogu je však zaznalllenúnjcnjedcn e.\elllplM". 
89 Horský, Kepler v Praze .... s. 157. 
9(1 Sřezan, Historie: tol. 793. 
91 Josef Hanzal, Poslední Rožmberkové a Karlova universita, Jihočeský sborník historický 32. 1963, s. 153 -
158. 
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\ Ret1exe literární činnosti osob pocházejících z jihočeského regionu nebo v jihočeských 
městech žijících byla sice již bohatší, přesto však zůstávala výběrová a většinou závisela na 

osobních vztazích autorÍl s Rožmberky a jejich dvorem. 

Mezi osoby generačně spjaté s Vilémem patřilo několik krumlovských a 

českobudějovických rodáků - Václav Petřík z Benešova, Kryštof Schweher, Šimon 

Proxenus ze Sudetu, Kryštof Kulička a Mathaeus Cervus. Ti všichni byli v padesátých 

letech 16. století propojeni osobními a profesními vazbami. Vedle literární činnosti je 

mimo jiné spojovalo úsilí o reformu českobudějovické a krumlovské latinské školy 

v duchu Melanchthonových zásad.92 Podívejme se blíže, co se zjejich tvorby objevuje 

v rožmberské knihovně. 

Díla českobudějovického rektora Kryštofa Schwehera vycházela především z jeho 

pedagogického působení v rodném městě. Napsal gramatickou příručku pro latinské školy, 

kterou v Melantrichově tiskárně v Praze vydal jiný českobudějovický rodák - Šimon 

Proxenus ze Sudetu. Ačkoli se Schweherova kniha dočkala několik reedic, v rožmberské 

knihovně se nacházela jen v prvním vydání z roku 1561 (příloha 11397). Schweher byl také 

autorem německých modliteb a písní vydaných v Praze Michaelem Peterlem v roce 1581 

(11396). Ty jsou ale známy jen na základě rožmberského katalogu, navíc je Březan 

zaznamenal jako anonymní dílo. Podobně neznámá je i Schweherova - patrně rukopisná -

báseň o sv. Tobiáši. 93 

V 50. letech 16. století podporoval Vilém z Rožmberka českokrumlovského rodáka 

Kryštofa Kuličku na jeho studiích ve Vitemberku. Ten, patrně z vděčnosti za poskytnutou 

pomoc, poslal Vilémovi v roce 1554 rukopisnou latinskou báseň. Ta se však nestala 

součástí oficiální knihovny, nýbrž byla uložena v rodovém archivu. Kulička se po návratu 

do Českého Krumlova ujal vedení zdejší latinské školy.94 Zdá se však, že Kryštof Kulička 

se později sblížil - snad pro své luteránské vyznání - i s Petrem Vokem. který po jeho smrti 

v roce 1575 získal z pozl'lstalosti Kuličkl'lv exemplář Melanchthonova komentáře 

k Epištole sv. Pavla k Římanlun, vydaný roku 1558.9
) 

V druhé polovině 50. let 16. století pl'lsobil v Českém Krumlově i Matthaeus Cervus, 

jenž se po studiích na vídeňské univerzitě stal lékařem. Po neshodách s Vilémem odešel 

9 1 " 
- Aleš Stejskal. Divadelní pf"edstavení v Ceském Krumlově v roce 1556 (Příspěvek ke kulturním dějinám 
rezidenčního mčsta). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33/4. 1996. s. 254 - 267; Josef 
Hejnic. Českokrumlovská latinská škola v době rožmberské. Praha 1972. 
93 Březan. Filosofie: tol. 1819. 
'i.J Josef Hejnic. Českokrumlovský školní správce a městský písař M. Kryštof Kulička. Jihočeský sborník 
historický 41/ I. 1972. s. 19 - 23. 
95 Schieche. Die Rosenbergische Bibliothek .... s. 106. pozn. II. 
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vykonávat lékařskou praxi do Českých Budějovic, s Rožmberkem však nakonec zústal 

v přátelských vztazích. 96 Ještě z dob před odchodem do Budějovic pochází jeho básnická 

skladba náboženského obsahu vydaná ve Vídni roku 1554, která se nacházela i 

v b k' l'h v 97 V rozm ers e ml ovne. 

S jihočeským prostředím neztratil kontakt ani českobudějovický rodák Šimon Proxenus 

ze Sudetu, ačkoli většinu svého života púsobil především na pražské univerzitě. 9s Z 

četných textú, které Proxenus napsal, se v rožmberské knihovně nacházela pouze jeho 

gratulace k Vilémovu prvnímu sňatku z roku 1557 a tisk vydaný v Norimberku u 

příležitosti svatby Jana Makovského z Makova, pozdějšího preceptora Petra Voka.9
'i 

Čím méně se do rožmberské knihovny zapsala tvorba pražských astronomú, tím více 

byla věnována pozornost astronomickým dílúm autorú s přímými vazbami k jižním 

Čechám. V rožmberské sbírce se například nacházel regiment s horoskopem 

českobudějovického rodáka Václava Rudnera, který vydal v Pasově roku 1588. 100 V oddílu 

Fi/os'ofie bychom mezi devatenácti rukopisnými bohemiky a prvotisky našli pozdně 

středověké astronomické a astrologické traktáty autorú pocházejících z jihočeského 

regionu (třeboňského lékaře Martina, Jana z Borotína nebo českobudějovického rodáka 

Václava Fabriho lol
) a několik dalších anonymních traktátú v českém jazyce, které zřejmě 

většinou nepatřily mezi zkonfiskované knihy z jihočeských klášterú. Nelze vyloučit, že 

byly součástí rožmberské knihovny již v první polovině 16. století. Na rožmberském dvoře 

byla zřejmě sledována i publikační činnost Cypriána Karáska Lvovického, autora, který se 

po krátkém působení ve službách Fuggerú usadil na dvoře v Lauingen, Rožmberkové jej 

v padesátých letech finančně podpořili (více v kap. 6.4.). Nejenže se v knihovně nacházelo 

několik jeho děl vydaných v cizině, Březan se o jednom z nich zmiňuje i v životopisu 

V 'l' R v b k 102 I ema z ozm er a. 

V rožmberské knihovně se také nacházelo několik zahraničních dizertací, které 

naznačují, že jejich autory jihočeští vladaři finančnč podporovali na studiích. Autorem 

dvou z nich byl známý českobudějovický rodák Václav Petřík z Benešova. Ten studoval 

práva v Ingolstadtu a ve Vídni a během studií se věnoval i výchově synú svého profesora 

'lG Stejskal. Divadelní představení v Českém Krumlově .... s. 258. 
97 Březan. Filosofie: fol. 1724. 
98 Dana Martínková. Humanista a právník Šimon Proxenus ze Sudelu a jeho vztah k C'cským Budějovicím. 
Jihočeský sborník historický 41/4,1972, s. 189 - 198. 
99 Březan, Filosofie: 1'01. 1797. 
IlJO Březan, Medicína: fol. 1316. 
101 Březan, Filosofie: tol. 1633; Karel Pletzer, Středověký astronom Dr. V:lclav Fabri z Budějovic. Jihočesk)' 
sborník historickÝ 37, 1968, s. 76 - 86. 
III' BV Zv. v I" I R v b k O I "'S' - rezan, Ivoty pos e((nlc 1 OZI11 er'u ... ,s."". J. 
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Mikuláše Everharda a později i bavorského kurfiřta Maxmiliána. V rožmberské knižní 

sbírce se ovšem nacházela nejen Petříkova závěrečná disputace vydaná v Dillingen roku 

1574, kterou ukončil svá vídeňská studia, ale i jeho - dosud neznámá - univerzitní teze 

z roku 1576 dokládající Petříkovo, z jiných pramenů nepodložené, studium na boloňské 

univerzitě. I03 Otec Václava Petříka Jan byl také literárně činný, zjeho tvorby se však do 

rožmberské knihovny dostal pouze překlad moralistního výpadu Sebastiana Franka proti 

opilství (příloha 1/119). 

Zahraniční dizertace osob z jihočeského prostředí byly do rožmberské knihovny 

soustřeďovány i za Petra Voka . ./ednou z nich byl i spis Jana Matyáše ze Sudetu, 

pocházejícího z Českých Budějovic, který studoval v Altdorfu. U jeho práce zaznamenané 

v Březanově katalogu je uveden rok 1596, a tak je pravděpodobné, že v Altdorfu studoval 

dříve, než uvádí odborná literatura. lo4 Pozdější literární činnost tohoto právníka se 

v rožmberské knihovně již projevit nemohla - jako univerzitní profesor v Praze začal 

publikovat až od roku 1612. Z rozvětveného rodu, jež tradičně patřil ke služebníkům 

rožmberského dvora, pocházel i Zdeněk Víta ze Ržavého, jenž daroval do rožmberské 

knihovny svou univerzitní disputaci právního zaměření, vydanou ve Frankfurtu nad 

Mohanem. lo5 K osobám, které Petr Vok na studiích v cizině podporoval, patřil i Jiří 

Leopoldus, pocházející z Kašperských Hor. V rožmberské knihovně se nacházela jeho 

právnická disputace datovaná 1596. 106 

Již méně konkrétní vazby k rožmberskému prostředí lze tušit u řady dalších knih. Jejich 

autoři pocházeli z jihočeských měst nebo v nich působili, ať už to bylo na městských 

školách v Táboře (Bernhardus Poleni us, Volťgang Pistorius), v Písku nebo v Sušici (Jan 

Kocín z Kocinétu, Tomáš Řešátko). Z Černovic u Tábora pocházel Martin Galli, vydání 

jeho veršú náboženského obsahu z roku 1587 se v rožmberském exempláři dochovalo 

v jediném dosud známém výtisku (příloha 1/126). 

Výrazný podil měla mezi rožmberskými bohemiky tvorba asi dvanácti katolických 

duchovních působících v jihočeských městech a na venkovských farách. Například 

10., Bf"ezan, Právo: tol. 1065 s.v. Nicolaus Evcrhard - jméno Václava Petříka není v katalogizačním záznamu 
zmíněno. Bolollskou disertaci s názvcm /)<! pigl7l!/"ihlls zaznamenal Břczan, Právo: fol. 1160. O Petl"íkových 
navazujících studiích v Itálii není zatím nic bližšího známo, nczaznamenává ani Rukověť 4, s. 156 - 157. 
I().j Bře~an. Právo: ťol. liGO; Hcinrich Kunstlllanll, Die N iirnberger Universitat A Itdorť und Bohmen, Koln 
1963. s. 66 se ve spojitosti se studii Jana Matyáše ze Sudetu v J\ltdorťu o jeho disertaci nezmiňuje, podobně 
ji nezná ani Rukověť 3, s. 294 - 297; Není vyloučeno, že se v Altdorfu tentokrát dal zapsat znovu v roce 
1597 jako praeceptor Mettichi't z Čcčova. 
I():, Bf"ezall. Právo: tol. 1160. 
I()b Březan. Právo: ťol. 1160; Finanční náhrada za ukončenú studia na frankfurtské právní univerzitě však byla 
Leopoldovi vyplacena až v polovině roku 159R (dle sdělení Dr. Stejskala). 
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krumlovský kaplan Matouš Petřík, který v letech 1556 - 1563 vydal tiskem celkem pět 

spisú, obohatil rožmberskou knihovnu spisem Hžslorža sanet; Veneesla; vydaným v roce 

1571, jenž je dnes bohužel znám pouze na základě rožmberského katalogu (příloha 11326). 

V roce 1565 vydal ve Vídni spis Historia de excommunžeal;one Theodos;;. I ten se dostal 

d v b k' k 'h 107 o rozm ers e 111 ovny. 

Petříkovým současníkem byl budějovický kněz Tomáš Babler, púvodem z WUrzburku. 

Roku 1550 se postaral o český překlad a vydání sbírky modliteb vídeI1ského biskupa 

Friedricha Nausey (příloha I/285).IOS Nejmenovaným překladatelem byl patrně Tomáš 

Rešel, další duchovní velmi aktivní i v literární sféře. Sám patrně neměl vyhraněné 

náboženské přesvědčení, čemuž nasvědčuje i skladba děL najejichž překladu se podílel. 109 

Vyjednávání s tiskaři a případné finanční závazky měl na starosti další kněz - Jan 

Straněnský. Rešelovy a Straněnského překlady se v rožmberské knihovně nacházely v celé 

řadě exempláři'!. 

Nástupcem Tomáše Rešela na kaplické faře se později stal další literárně činný 

katolický kněz - Valentin Henneberger. Je autorem několika příležitostných tiskú 

náboženského obsahu v českém a německém jazyce, z nichž je většina známa jen 

prostřednictvím rožmberského katalogu (příloha 11148-152). 

Katolík Adam z Vinoře sice nepůsobil přímo na rožmberských panstvích (po studiích 

v pražském Klementinu byl činný jako katolický farář a vychovatel Viléma Bořity 

z Martinic), jeho početným dílúm bylo však v rožmberském prostředí dopřáno pozornosti 

bezesporu i proto, že byl synem rožmberského úředníka Jana Černého z Vinoře. Překládal 

především texty katolických a patristických autorú do češtiny, z nichž se celkem osm 

dostalo do rožmberské knihovny. V ní se dále nacházel, kromě jednoho díla vydaného ve 

Vídni roku 1572, i konvolut básnických děl faráře ve službách pánú z Hradce - Zikmunda 

Domináčka z Písnice, které Březan do katalogu zařadil pod anonymní záhlaví Opuscu/a 

Iheologica (příloha I/87-94 ).110 

Nábožensky spíše tolerantní díla předchozích autorú vystřídaly v devadesátých letech 

16. století kontroverzní a polemicky vyhrocené tisky. Bohatá literární produkce 

107 Březan, Filosofie: fol. 1797. 
lOS Karel Pletzer, Tomáš Babler a Kryštof Hecyrus - dva českobudějovičtí literúti z 16. století, Jihočesk)' 
sborník historický 37, 1968, s. 34 - 40. 
109 Karel Pletzer. Předbělohorský slovníkář a překladatel Tom~lŠ RťŠel Hradecký, Jihočesk)' sborník 
historický 57/1, 1988, s. 1 - 10. 
110 Březan, Teologie: tol. 549. Březanovo uměle vytvoi'ené zóhlaví označující celý konvolut Domináčkových 
děl vedlo k domněnce, že se jedná o nové, dosud neznámé dílo. F3řezan tento titul použil i při popisu hi'betu 
onoho konvolutu, o čemž svědčený dochovaný rožmberský ť\emplář - Viisterús: Stil1s- och landsbiblioteket 
(Bs 464). 
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krumlovského děkana Václava Laryše byla v rožmberské knihovně zastoupena SIce 

jediným - zato urputně polemickým - traktátem vydaným v Pasově roku 1610. 111 

Laryšova polemika byla namířena proti spisu Adama Zálužanského Harmonia, ve kterém 

autor zdúrazňoval společné myšlenkové pilíře rúzných evangelických vyznání. Do 

osmdesátých a devadesátých let 16. století spadá i činnost českokrumlovských a 

hradeckých jezuitú Václava Šturma, Jakuba Horčického z Tepence a Baltazara 

Hostounského. Jejich knihy se v reprezentativním počtu také staly součástí rožmberské 

knihovny. 

Z pochopitelných dúvodú byla v jihočeském prostoru v 16. století daleko méně výrazná 

literární činnost evangelických kněží. Taje spjata až s vladařstvím Petra Voka. Vedle Jana 

Václava Cykády, který k protestantismu přestoupil až v roce 1599 (příloha 1/79-82) a poté 

sthdavě púsobil v Blatné, Humpolci a Pelhřimově, to byl také málo známý Michael 

Winckler, jenž s největší pravděpodobností púsobil jako kněz v Rudolfově a udržoval 

styky s rožmberským dvorem. 112 V rodové knihovně se nacházela jeho sbírka básní 

Geisthcher Lust- lIml Spa/zier-Garten vydaná v roce 1610. 

Rožmberskou sbírku obohatil rukopisným pojednáním o posloupnosti římských císařú 

až do Rudolfa ll. známý českokrumlovský písař Fridrich Litvín z Hlinné. I 13 Zajímavá je 

ovšem datace tohoto rukopisu (1598) a možné okolnosti jeho vzniku. O rok dříve byl totiž 

jeho autor městskou radou souzen pro cizoložství. V dúsledku této aféry Litvín opustil 

Český Krumlova odstčhoval se do Prahy. Je možné, že historickým spisem souznícím 

s Vokovými zálibami si chtěl hřešící písař naklonit rožmberského vladaře ve svúj 

prospěch.11 4 Litvín byl jinak literárně činný jen ve svém oboru. Během svého púsobení 

v Českém Krumlově přeložil do němčiny Koldínova městská práva, která se - na rozdíl od 

české verze - v rožmberské knihovně nacházela v lipském vydání. 

Na protestantské škole v Českém Krumlově púsobil od roku 1596 Kryštof Dorn, který 

byl také autorem nebo přinejmenším opisovačem zhudebněných pašijí. IIS V Třeboni zase 

púsobil Matyáš Singer, který složil dnes neznámou hudební skladbu CenturŤa. Das ist. 

III Březan. Teologie: fol. 474; Josef Hejnic. Václav Laryš - Valerius Naulresch. Strahovská knihovna 9. 
1974.s.95. 
112 Podle Františka Mareše. Německý búsník Theobald lIock v službách Rožmberských, Věstník České 
akademie 13. 1904. s. 10 - II. 
II, B1·ezan. Ilistorie: fol. 824. 
II.) Karel Pletzer, Jan Fridrich Litvín z Hlinné. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 30/2, 
1993. s. 77 - 81; Anna Kubíková. Dodatek k osudu Jana Fridricha Litvína z Hlinné. Výběr. Časopis pro 
historii a vlastivědu jižních Čech 32/1. 1995. s. 44 - 45; Aleš Stejskal. Fridrich Litvín potf'etí (Příspěvek 
k jeho kariéře). Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Č'ech 33/1. 1996. s. 46 - 48. 
II' Bf'ezan. Filosofie: fol. 1851. 
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Hundert Psalmen, Kirchengesdngen und geistliche Ueder mit -I und 5 Stimmen. V 

Partes. 116 Možná však šlo pouze o hudební úpravu textů jiných autorit Ačkoli v roce 1606 

definitivně odešel z Třeboně zpátky do Českého Krumlova, ve spojení s rožmberských 

dvorem zůstal i nadále: o dva roky později přepsal pro rožmberskou knihovnu 

Ebendorfovy dějiny Rakouska. I 17 

Do rožmberské knihovny se přirozeně ve velké míře dostávaly knihy, jejichž pisateli 

byli rožmberští úředníci a dvořané. U několika autorů lze pak doložit příbuzenský vztah 

s rožmberskými úředníky. Jen vomezené míře se ale v rožmberské sbírce setkáváme 

s výsledky literární činnosti rožmberských preceptorú. Vychovatelem Jindřicha 

z Rožmberka byl od roku 1510 Šimon Villaticus, který jej doprovázel na studiích 

v Bologni a poté nastoupil církevní dráhu v Praze. Ačkoli jeho básnické dílo vydané 

v letech 1535 - 1538 obsahovalo četné skladby se zmínkami o jihočeském rodu, 

v rožmberské knihovně se nacházela jen jediná Villaticova - dnes navíc neznámá -

básnická sbírka Versus encomiastici ef alia poemata. vydaná podle Březanova záznamu 

v Praze roku 1543 (příloha 1/438). Rovněž tvorba pozdějších rožmberských preceptorú 

není příliš zastoupena. V rožmberské bibliotéce se nachúzely dvě skladby Jindřicha 

Scribonia z Horšova Týna a v oddílu Teologie byl zařazen německý rukopis o křesťanské 

přípravě k smrti (snad určeného pro mladého Voka?) od Jana Makovského. II x 

Z Vilémových současníkLI vynikal jeho dvorský kazatel Tomáš Bavorovský, autor 

kazatelsko-pastoračních děl převážně z padesátých let 16. století (příloha l/26-28). 

Náboženský obsah měl i spis rožmberského sekretáře Jana Netolického z Turova, vydan)' v 

roce 1587 ve Veleslavínově tiskárně (příloha l/288) i dílo bývalého rožmberského 

hofmistra Bohuslava Ojíře z Očedělic v roce 1584 (příloha 1/303). 

V rožmberské knihovně se kupodivu nenachází žádné z panegyrických děl Jindřicha 

Domináčka z Písnice, Vilémova krumlovského kancléře v letech 1582 - 1587. Ten napsal a 

tiskem vydal celkem sedm básnických skladeb. Není vyloučeno, že Domináčkovy texty 

byly z oficiální knihovny odstraněny poté, co na něj v roce 1608 podaly stavy žalobu pro 

porušení zemského zřízení a stavovských práva pro osočování stavLI u krále, obvinily jej z 

nečestného obohacování a zpochybnily jeho šlechtický původ. Domináček se před 

I . I -] . . I 1<) procesem II (ryva az (O sve smrtI. 

116 Březan, Filosofie: fo\. 1841. 
117 Březan, Historie: fo\. 709. 
IIX Březan, Teologie: fo\. 270. 
ll'! Rukověť 2, s. 52. 
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Reflexe literární činnosti příslušníků rožmberského dvora pokračovala i za vladařství 

Petra Voka. V roce 1601, tedy v počátcích svého působení na jihočeském panství, vydal 

německý sekretář Theobald Hack svou sbírku devadesáti dvou básní s názvem Schónes 

Blumenf'eld, která se do dnešních dnů dochovala jen v několika exemplářích (příloha 

1/164). Ačkoli byla tato kniha vytištěna bez údaje o místu vzniku a tiskaři, Březan 

v rožmberském katalogu poněkud škodolibě prozradil místo jejího vydání (Brno) a zároveň 

"zapomněl" uvést jméno autora. O pět let později Hack vydal v zahraničí sbírku polemik 

proti kardinálovi Bellarminovi, kterou v tištěném exempláři doprovodili humanistickými 

verši jeho přátelé na rožmberském dvoře Matyáš Singer a Matyáš Winckler. 12o Rukopis 

tohoto Hackova díla byl rožmberské provenience a dochoval se ve Vatikánské knihovně 

v Římě. Březan jej však do katalogu nezaznamenal. 121 Otázka, zda Hack a rožmberský 

dvúr měli alespoň v lokúlním měřítku jistý kulturní vliv na rodící se německou barokní 

poezii, zatím zllstává nezodpovězena. Zdá se však, že alespoň Hockův zájem o poezii byl 

jen přechodný. Skladba jeho osobní knižní sbírky a další stopy jeho činnosti v rožmberské 

knihovně naznačují, že se více věnoval záležitostem v oblasti okultních věd. 122 Rukopisná 

činnost rožmberských lékařú a alchymistů, kterou výrazně obohatili rožmberský oddíl 

Mechcíny, byla podrobně zmíněna již v předchozí části této práce. V rožmberské knihovně 

se navíc nacházel nedatovaný a bohužel dnes nedochovaný rukopisný "věčný" kalendář 

rožmberského lékaře a matematika Heřmana Buldera. 123 Známé právnické dílo o mezním 

soudu (příloha l/267) vydal v roce 1600 bývalý rožmberský úředník Jakub Menšík 

z Menštejna. 

Nestorem rožmberského dvora byl již od Vilémových dob Šimon Lomnický z Budče. 124 

Napsal celkem padesát sedm děl (nepočítaje několik překladů, na nichž se Lomnický 

podílel), z nichž se v rožmberské knihovně překvapivě ocitlo pouze jedenáct. Byly 

zařazeny do oddílú Historie, Teoloí{ie a Poetiky. Václav Březan měl patrně o kvalitě 

120 H()ck nebyl ve skutečnosti autorem tohoto díla, jak se někdy uvádí, nýbrž jen sestavovatclem. Březan 
proto správně dílo zapsal pod anonymní záhlaví - Břczan, Teologie: fol. 182. Pro Petra Voka bylo svázáno 
celkem 25 výtisků Janem Kampfem - Třeboií: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a, fol. 352); Ke 
sbírce více Hanson Klaus, Theobald H()ck "Schónes Blumenfeld". Kritische Ausgabe, Bonn 1975; Václav 
Bok, Nový exemplář básnické sbírky Theobalda Hócka "Schones Blumenfeld'" Jihočeský sborník historický 
50, 1981, s. 122 - 124. 
121 Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg. lat. 305), popsal Dudík, Iter Romanum ... , s. 209. 
122 Ke skladbě jeho knihovny Bok, Poznámky k životu a dílu Theobalda H()cka z Zweibrlickenu ... , s. 233 -
242. 
123 Březan, tol: 1456. 
12.1 Literaturu o něm a jeho bibliografii shrnuje Miluše Frolíková, Simon Lomnický z Budče, Jihočeský 
sboll1ík historický 32. 1963, s. 97 - 109: Petr Voit, Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho 
mravněvýchovné prózy. Praha 1991. 
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Lomnického tvorby své vlastní mínění. Při katalogizaci jeho ~Í'kladll na modlitbu Páně 

(příloha 11240) označil tuto skladbu za "báchorky a pověry místo výkladu zdravýho".125 

Jen v omezené míře se do skladby rožmberské knihovny promítl pobyt zajímavých 

zahraničních osobností na jihočeském dvoře, ať už šlo o Edwarda Kelleyho, Johna Dee 

nebo italského mystika Franceska Pucciho. Posledně jmenovaný odmítal dosavadní 

náboženství a hlásal "pravou víru", která měla být nastolena v roce 1600 . .Ještě předtím 

však byl v Římě pro své názory upálen. V knihovně na jihu Čech se nacházel pouze jeho 

spis z roku 1592 vytištěný v Nizozemí. 126 Jediné dílo Johna Dee obsažené ve sledované 

knižní sbírce pak bylo vytištěno až v roce 1591 - tedy až po jeho odchodu z rožmberských 

služeb. Tento rožmberský exemplář se shodou okolností dochoval v Královské knihovně 

ve Stockholmu - je v perfektním stavu beze stop jakéhokoliv čtenářského využívání. ln 

6.3.4. Bibliografické vyhodnocení 

Březanovy znalosti o tom, jaké bylo pozadí při vydání některých soudobých knih, a jeho 

nadprůměrná pečlivost při zpracovávání rožmberské sbírky činí z jeho katalogu v)'znamný 

doplňkový pramen pro českou národní retrospektivní bibliografii. Jeho význam v českém 

prostředí vzrůstá tím spíše, že v tomto období na našem území nevznikaly tištěné knižní 

katalogy - na rozdíl od cizích zemí, kde tyto tisky dnes plní nezastupitelným způsobem 

funkci bibliografického pramene. l2S 

Mezi tiskařskými bohemiky se v rožmberské knihovně nachází celkem 74 tisků, které 

patří mezi dosud neznámá vydání jinak již evidovaných spisů, nebo jde dokonce o knihy 

našimi národními retrospektivními bibliografiemi zatím nezachycené. Vysoký podíl dnes 

nedochovaných knih, jenž se v rámci tiskařských bohemik pohybuje okolo 16 %, 

naznačuje, že výše ztrát tištěných knih z období raného novověku bude patrně vyšší, než 

dnešní badatelé předpokládají. 12 l) A to nepočítáme desítky spisú, o nichž nelze kvúli 

125 František Mareš. Šimon Lomnický z Budče v archivu Třeboiíském, Č:asopis Musea království českého 82. 
1908, s. 265 - 271. 
126 Březan. Teologie: fol. 484. 
127 Březan, Filosofie: ťol. 1466; Stockholm: Kungliga biblioteket (RAR 1.+2 A). 
12R K významu historických katalogll jako pramene bibliografick~'ch informací více Archer Taylor ve své 
bibliografii historických tištěných katalogíL Book Catalogues: Their Varienties and lJses. 2nd ccl. by P. 
Barlow, St Edmundsbury 1986, s, IX, 
129 Podíl dnes neznámých a ztracených tisků odhadují dnešní badatelé Illa:-;imúlně do 10 %. viz Andreas 
KUhne, Bibliographie zum Schrifttum des 16. Jahrhunc\erts. Mit einem Vcrzeichnis der wesentlichen 
Buchbestande des 16. lahrhunderts in deutschen Bibliotheken unci Archivcn. Mľinchen 1995. s. :\Vii: Oproti 
tomu seznamy schvúlen~ch knih z Olomouce z let 1567 a 1561\ obsahují vícc než dvě tf'etiny dnes 
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Březanovu nejednoznačnému záznamu říci, zda se jedná o tisky, či o rukopisy. Mnohem 

vyšší míru ztrát předpokládají .Tosef Hejnic a .Tan Martínek u latinských humanistických 

děl, zejména příležitostné poesie. Podle jejich odhadů se nám dochovala sotva polovina 

jejich původního počtu. '-'o 

Nedochované tisky většinou spadají do oblasti těch literárních žánrů, které tradičně 

patřily k nejvíce ztrátovým (školská a zábavná literatura). Mezi nimi se ovšem nachází i 

několik knih z oblasti přírodních věd a okultní filosofie, které významně rozšiřují naše 

znalosti knihtisku a kulturního ovzduší rudolfínské doby. Téměř třicet dnes neznámých 

tisků by bylo možné zařadit mezi literaturu nábožensko-moralistní. Výmluvný je případ 

tištěných spisl! Valentina Henneberga, katolického faráře v Kaplicích, z jehož pěti děl patří 

čtyři ke zcela neznámým (příloha I/148-149, 151-152). Z oblasti literatury zábavné 

nemáme dnes povědomí hned o několika dílech rožmberského psavce Šimona Lomnického 

z Budče (příloha I/232, 237, 238), včetně jednoho překladu, na němž se Lomnický podílel. 

Dnes neznámé jsou například Lomnického veršované skladby o úmrtí "pana Malovce" z 

roku 1608 a "pana Petra Mejtnýho" z roku 1606. V roce 1590 publikoval bratrský senior 

Jan Japhet, který působil jako vychovatel synů Adama Slavaty, německy psaný tisk k úmrtí 

nejmenovaného člena rodiny Slavatů. Dnes je také bohužel neznámý (příloha 1/181). 

Mnohem překvapivější jsou však katalogizační záznamy dokládající existenci knih 

odborného zaměření, o jejichž vydání v českých zemích nebylo dosud nic známo. Patří 

k nim například již zmíněný francouzsko-italský spis o sestavování mechanických přístrojů 

Agostina Ramelliho, vydaný podle Březana v Praze roku 1601 (příloha I/364). Toto 

pozoruhodné dílo s 195 celostránkovými umělecky provedenými ilustracemi je v literatuře 

i bibliografiích známé jen v pařížském vydání z roku 1588. 131 Březanův záznam snad bude 

v budoucnu možné ztotožnit s vydáním tohoto díla nesoucím impresum Praha-Norimberk

Frankfurt, které financoval nakladatel a velkoobchodník s knihami Levinus Hulsius, mimo 

jiné i hlavní pražský dodavatel knih do rožmberské sbírky.132 Vydání Ramelliho spisu 

nedochovan}'Ch knih, viz Petr Voit, K děj inám cenzury v předbělohorské době (Některé problémy období 
1547- 1567), Fol ia 1-1 istorica Bohem ica I I, 1987, So 3120 
Ull I-Iejnic - Martínek, O rozsahu a časovém rozložení naší humanistické literatury, So 970 
111 Br-ezan. Filosofie: fol. 1608; viz Wolt~ A history of science and philosophy 0'0' So 538; srovnej též 
Jaroslava Kašparová. Vynález inženýra Ramell iho a pohodlí čtenářLI 160 století, M iscellanea oddělení 
rukopisLI a starých tiskLI 13. 1997, So 57 - 610 
11c Poclle ?jištění elektronických katalogú (fyzické srovnání těchto exempláři'! s Březanovými zápisy nebylo 
bohužel v době pr-ípravy publikace možné) existují dva dochované exempláře a to v zahraničních 

knihovnách: Weimar: I-Ierzogin Anna Amalia Bibliothek (N 2:4) a MUnchen: Bayerische Staatsbibliothek (2 
Matho ao 78)0 
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v Praze mohl zprostředkovat některý z císařských mechanikll, například Habermel. 133 

Podobně neznámé je i pražské vydání architektonického spisu z roku 1602, jehož autorem 

byl podle Březana Gabriel Krammer, architekt činný v Praze (příloha I/208). \3'+ 

Výskytem v pařížské Národní knihovně je potvrzena i existence dalšího tisku, jenž se 

v českých knihovnách nedochoval. Autorem tohoto lékařského spisu o nemoci jedné ze 

Žerotínových dcer, který vydala Anna Schumanová v roce 1595, byl Tadeáš Hájek z Hájku 

(příloha 1/138). Jak jsem se již zmínila, naprosto nic také nevíme o pražském vydání dvou 

německých spisli alchymisticko-okultního zaměření Heinricha Khunratha, které měly být 

podle Březana vytištěny na přelomu 16. a 17. století (příloha I/193, 194) . .Jejich vydání 

v české metropoli však není nepravděpodobné - Khunrath v době svého přechodného 

plisobení v Čechách na přelomu let 1591 a 1592 totiž prokazatelně vydal jedno ze svých 

okultních děl v pražské tiskárně Michaela Peterleho. 135 .Jeden z inkriminovaných 

neznámých spisl'! je navíc v zahraničních bibliografiích dosud evidován pouze jako druhé 

vydání z roku 1603,136 existence pražské edice je tedy velmi pravděpodobná. Ztráty dvou 

výše zmíněných tiskl'! musíme litovat tím spíše, že Khunrathova okultní díla jsou jediným 

reálným zdrojem informací o jeho osobě, jinak o jeho pl'!sobení v Čechách nevíme téměř 

l1lc. 

Neméně pozoruhodný je i dnes neznámý český překlad pedagogického spisu Plutarcha 

z roku 1609 (příloha I/342) a také řada nedochovaných vydání hudebních děl skladatelli 

plisobících převážně na dvoře Rudolfa II: Carola Luythona (příloha 1/254), Franze Sale 

(příloha I/385, 386) a Liberalia Zanchia (příloha I/463). Tyto a další příklady zatím 

neznámých tiskli naznačují, že ještě zdaleka nemáme všechny informace o přesné skladbě 

tiskařské produkce rudolfínské Prahy. 

Dosud neznámá vydání jinak již retrospektivními bibliografiemi evidovaných děl jsou 

především školské jazykové příručky Petra CodiciIla (příloha 1/64-67) a Sebalda Heydena 

m Antonín Švejda, Prager Konstrukteure wissenschaftlicher Instrumente uml ihre Wcrke, in: Science and 
technology in Rudolťinian time, ed. Jaroslav Folta, (Acta historiae rerulIl naturaliulIl necnon technicarum I), 
Prague 1997, s. 90 - 94. 
134 Gabriel Krammer, který pocházel z ZUrichu, v Praze pllsobil kolem roku 1606, kdy zde vydal spis 
"Architectllra von dcnjiinľScu/en". Eviduje Bibliografie cizojazyčných bohemik, zpracovúvaná v Knihovně 
AVČR. 
1}5 Heinrich Khunrath, Zehc/is regis cl sapientis Arahl//7/ ... Dc illlClpr(/clarillnc CIl/orl/lidi/III accidcllri/llll. 
Praha, Michael Peterle /1592/. Y současné době jsou znúmy dva exem plMe, jeden z nich se nach,1zí v Praze 
v Národní knihovně (49 F 170 ad!. 2), tisk zmiňuje také Evans, Rudolfll. ajeho svět. ... , s. 256. v pozn. Č. 4: 
Pravoslav Kneidl, Michael Peterle, přední pražský dřevorytec a tiskař 16. století, I3ibliotheca Strahoviensis I. 
1995,s. 107 - 133. 
DG Henrich Khunrath, Warhaffiigcr Berichr VO/7/ Phi/osophischclI Arhunore. Leip.l.ig 1603 (Das Yerzeichnis 
der im delltschen Sprachraum erschienenen Drllcke des 17 . .Iahrhunclerts - YD 17 23:2961 18Q): viz 
http://www.vdI7.de 
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(příloha 1/158), náboženské skladby (příloha 1/5, ll, 275, 322, 330) a literatura zábavná 

(příloha 11113, 452). Existence značného počtu těchto neevidovaných vydání je dána 

obecně vysokou ztrátovostí této literatury, která patřila k hojně používané, a proto rychleji 

podléhající opotřebení i zkáze. 

Nelze sice zcela vyloučit omyly, jež mohly vzniknout při vytváření či přepisování 

rožmberského katalogu, bylo by však chybou tyto nové a mnohdy zjiných zdrojů dosud 

nepodložené informace Březanova katalogu podceňovat. Ve prospěch důvěryhodnosti 

Březanových údajů hovoří především dvě skutečnosti. Výsledkem pátrání po dochovaných 

knihách rožmberské provenience, jež ve švédských knihovnám podnikly předchozí 

generace českých historiků a knihovědců a také autorka této studie, bylo nalezení několika 

u nás nedochovaných a neznámých tisků, jež správnost údajů v rožmberském katalogu 

potvrdilo (příloha 11108 a další). Neméně důležitou skutečností je fakt, že při zkoumání 

katalogu jsem chybu v údajích týkajících se místa a roku vydání knih našla naprosto 

výjimečně. Touto výjimkou je například místo vydání Paprockého Rozmlouvání kolátora 

sfúráPem, které Březan označil jako Olomouc. Nalezený rožmberský exemplář však 

potvrdil Březanúv omyl, nejedná se o nové neznámé vydání. Tisk byl vydán v Brně 

Albrechtem Formannem (příloha 11320). 

Katalog rožmberské knihovny navíc v řadě případú přináší upřesňující informace o 

místu či roku vydání těch knih, jež se nám dochovaly v natolik poškozeném stavu, že tyto 

údaje již nelze v současné době ~jistit jejich fyzickou prohlídkou. Václav Březan, který 

pracoval s úplnými či jen málo poškozenými exempláři, tato - dnes neznámá - data 

samozřejmě do katalogizačních záznamů uvedl. V těchto případech je tak možné díky 

tomuto cennému informačnímu zdroji rozhodnout několik sporných otázek z oblasti 

literární vědy či dějin knihtisku, nad nimiž hloubaly generace literárních historiků a 

knihovědců. Kromě sporu o místo vydání básnické sbírky Theobalda Hacka, který za 

pomoci rožmberského katalogu definitivně uzavřel Klaus Hanson, lze vyřešit díky 

katalogizačním záznamúm například spornou otázku místa tisku žalmů, jež vydala jednota 

bratrská v roce 158 L a to ve prospěch Mladé Boleslavi (příloha 11471). Bylo by ale možné 

uvést i řadu dalších obdobných případú Ln, které rozšiřují naše poznání knižní kultury 

minulých staletí. 

1." Knihopis Č. 4563 například uvádí nejisté imprcsull1 u Koldínova díla Lihelllls conrinens mullas puenas 
(pf"íloha 1/212) jež Březan doplIluje jako Praha 1569. (Březan, Právo: tol. 1105 s. v. Knížka latinská). 
Podobně i v případě zmíněného pf'eklaclu () poklllúch prori lidem ::ahálčiv.l/111 (/ lel10chiilll neuvádí Knihopis č. 
14.130 kvlIli jedinému torzovitě dochovanému exempláři místo vydání, zato Březan jej označil jako Prahu 
atp. 
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I 

6.4. ROŽMBERKOVÉ JAKO PŘÍJEMCI LITERÁRNÍCH DEDIKACÍ 

Základní rysy literárního mecenútu Viléma a Petra Voka jsou již dostatečně známy díky 

studiím Jaroslava Pánka a Josefa Hejnice. I Vzhledem ke stavu zpracování české 

retrospektivní bibliografie se oba badatelé přirozeně soustředili na jazykově české spisy a 

projevy dobového humanistického básnictví, jejichž studium umožňuje publikový 

Knihopis (~eských a slovenských tiski/ a Rukovět' humanistického básnictví v Čechách a na 

,iVfora"ě. V následujícím textu sice není možné se zcela vyhnout opakování některých 

známých skutečností a alespoI1 stručné charakteristice jednotlivých literárních okruhů, 

které Rožmberkové podporovalř, jádro kapitoly bude ale věnováno především těm spisům, 

které byly v kontextu rožmberského literárního mecenátu zmiňovány jen okrajově, nebo 

vůbec ne. 

Svébytnou a málo prostudovanou kapitolu rožmberského literárního mecenáštví tvoří 

například díla vydávaná v zahraniční či rukopisy, z nichž některé jsou známé jen 

z rožmberského katalogu. Zajímat nás však bude především otázka, jakým způsobem se 

rožmberský literární mecenát promítal do skladby rodové knižní sbírky. Již předem je 

možné podotknout, že rožmberská knihovna zrcadlila literární mecenát obou posledních 

Rožmberků v překvapivě malé míře - téměř polovina dedikovaných knih v katalogu 

rožmberské knihovny chybí. Původní předpoklad, že alespOll jeden exemplář knih, jejichž 

vydání Rožmberkové financovali, nebo těch, které jim byly dedikovány, se stal součástí 

jejich rodové knihovny, se ukázal jako nesprávný. Tento neočekávaný fakt dostatečně 

nevysvětluje ani skutečnost, že část těchto spisll - kalendáře, jednolisty a rukopisné verše -

byla tradičně umísťována mimo prostor knihovny a většinou se dochovala v rodovém 

archivu. Absenci některých starších dedikačních tisků v katalogu rožmberské knihovny je 

ovšem možné vysvětlit i tím, že byly součástí Vilémova daru krumlovským jezuitům 

v roce 1591 nebo zanikly p"irozeným opotřebováním a v době, kdy vznikal Březanův 

katalog, se již ve fondu rožmberské knihovny nenacházely.2 

Není však také vyloučeno, že alespoň některá dedikovaná díla byla umístěna v 

osobních knižních sbírkách určených pro soukromé potřeby rožmberských vladařů a jejich 

rodin mimo prostor oficiální rodové knihovny. Existenci těchto "příručních knihoven" 

naznačují minimální doklady o aktivním čtenářském využívání oticiální rodové knihovny a 

I Hejnic, K literórním a bibliofilským zújmllm dvou posledních Rožmberkll ... , s. 223 - 231; Pánek, Poslcdní 
Rožmberkové .... , passilll; Púnek, Dva typy českého šlechtického mecenátu v době Rudolfa II. ... , passilll. 
C Například dvě díla Lomnického (pl'iloha 11l/65 a III/55), viz Balbín. Bohclllia docta ... II, s. 91. 
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také analogická situace na některých evropských šlechtických dvorech, kde byly souběžně 

vytvářeny různé knižní celky. Například na dvoře Albrechta Pruského směřovaly dary a 

knihy jemu dedikované téměř bez výjimky do osobní (komorní) knihovny a jen v případě, 

kdy bylo exemplářů vícero, byly některé z nich poskytnuty tzv. ,.zámecké"' knihovně.3 

V účetních rožmberských pramenech se navíc objevují doklady o tom, že některé knihy 

byly již při nákupu určeny ,.do pokoje" Petra Voka.4 

6.4.1. Vztah mecenáš - autor 

Tradice věnovat spis konkrétní osobě či okruhu příjemců se rozvinula především v době 

renesance. Rozšíření tohoto úzu dokreslují například následující bkta: dedikaci obsahovalo 

69 % všech knih vydaných v letech 1580 - 1715 ve Francii,ve Španělsku byl tento podíl 

ještě vyšší. 5 V pozadí dedikací stála nejen snaha získat mecenáše, který by autorovi nebo 

nakladateli odpověděl proti službou, doporučením, dárkem nebo finančním obnosem, ale i 

vystupňovaná humanistická touha prosadit se a upozornit mecenáše na svoji osobu a 

tvorbu. Přesto však dedikace představovala především zištnou záležitost, ačkoli nelze 

automaticky předpokládat, že jejímu autorovi kýženou finanční podporu přinesla vždy. 

Snaha získat nebo zachovat si mecenášovu přízeň byla samozřejmě nerozlučně spjata s 

rizikem, že tohoto cíle dosaženo nebude. 

Teprve analýza účetních dokladlI týkajících se rožmberské finanční podpory 

konkrétních děl může přinést odpověď na otázku, jakou tvorbu Rožmberkové podporovali 

a v jaké to bylo míře. Jak již bylo zmíněno výše a jak vyplývá i z dedikačních textů a 

předmluv v dochovaných tiscích, mechanismus literárního mecenášství byl opravdu 

složitým systémem založeným nejen na osobních vazbách, ale i na ekonomické bázi. Tatáž 

neměnná dedikace Rožmberkům (včetně její datace) se například objevovala i v dalších 

vydáních spisu. Autor dedikace možná automaticky spoléhal na opakovaný příspěvek ze 

strany rožmberského dvora. Není však ani vyloučeno, že vydání onoho tisku bylo natolik 

obchodně úspěšné, že mecenášova podpora již nebyla nezbytná a dedikace byla zachována 

například z vděčnosti, úcty nebo jen ze zvyku. To samozřcjmě platí pro případy, kdy se 

dedikace Rožmberkům opakuje v edicích vydaných až po smrti Viléma čl Petra Voka. 

3 Srovnej Janusz Tondel, Srebrna Biblioteka ksit;cia Albrechta Prllskicgo i jego zOl1y Anny Marii, Warszawa 
1994. 

4 Třebofl: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, fol. 318 a 372). 
5 Arnold Rothe, Wandlungen des Widmungsritllals, in: Formen inncrliterarischer Rc/cption, hrsg. W. Floeck 
-- D. Steland-- H. Turk, (Wolfenblltteler Forschungen 34), 1987. s. 7. 
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Někdy jsou tyto dedikace přejímány ještě po celé 17. století (příloha 1III120-121). 

Opakované dedikace v takových tiscích jsou zjevně výrazem dobové literární normy, která 

tuto praxi vyžadovala. Někdy se však situace změnila a další vydání již bylo vytištěno 

s dedikací jiné osobě. 6 

Specifickou skupinu tvořily tisky, na jejichž vydání Rožmberkové finančně přispěli, 

aniž se pak stali adresátem dedikace. Takto například podpořili zahraniční vydání díla 

Ephemeridum novum atque insigne opus českého astronoma Cypriána Karáska ze Lvovic. 

Autor, který se po krátkém působení ve službách Fuggerů usadil na dvoře v Lauingen, se o 

Vilémově finančním příspěvku sice zmínil v předmluvě, kniha jako taková však byla 

věnována Ottovi Jindřichovi Falckému.7 Vilém finančně podpořil i Zikmunda z Púchova 

při překládání latinské postily Johanna Fera, skromným vyjádřením jeho podpory byl 

pouze foliový dřevořez s rožmberským jezdcem umístěný do knihy.8 Také Petr Vok 

podpořil vydání řady děl, aniž by bylo v tisku jeho jméno výslovně uvedeno. Typickým 

příkladem jsou obě díla jeho německého sekretáře Theobalda Hocka,9 Vok financoval 

rovněž vydávání bratrských či protikatolických knih, tištěných v zahraničí a často i 

s fingovaným impresem. V průběhu roku 1609 vydal tento Rožmberk svým nákladem 

v Amberku dokonce třikrát po sobě německý překlad české konfese a také do češtiny 

přeložený spis falckého teologa Bartholomea Pitiska Pokojné křesťanského bratrství neb 

v , d" 10 tovary,,'s!vl po am. 

Obvyklá pozitivní reakce v podobě úhrady nákladů na tisk ze strany osob, jimž byly 

dedikace věnovány, vyplývala nejen z tradice a z jejich obvykle kladného vztahu k 

literárnímu umění, ale i z prozaického faktu, že v tomto případě šlo rovněž o možnost, jak 

se zviditelnit, jinými slovy byla to určitá forma sebeprezentace. II Této společenské 

objednávce se autoři zpravidla snažili vyjít vstříc a hledali příjemce dedikace v nejvyšších 

a nejváženějších kruzích šlechty, která měla ve stavovské společnosti nejvyšší respekt. 

Dedikace pro čtenáře fungovala také jako "zpráva" a doporučení. Uvedením společensky 

6 Například druhé vydání díla Fal/S/U prcca/io (příloha 111/72) z roku 1595 již věnování Rožmberkům nemá, 
stejně jako druhé vydání Lauterbeckovy správní příručky (příloha III/58). 
7 Cyprián Lvovický z Lvovic, t"phcmcridl//11 /lOVIIIJI ... , Augsburg 1557; Tisk byl součástí rožmberské 
knihovny, viz Březan, Filosofie: tol. 1536. lJdaj o tinancování Rožmberky uvádí také Rukověť III, s. 18. 
x Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 262. 
<J O tinanční podpoh~ více Mareš, Nčmecký búsník Theobald Hock ... , s. 131: na Sch()nes Bll/menľeld 
Rožmberk pf'ispěl 160 míšer)ských kop, 1604/5 na vydání CO!71!71olli/oriu a dalších dvou knih 195 míšeiíských 
kop. Marešovo tvrzen í, že ('ol//l//ol7i/oril/1// a Sch()nes BIl/!11en/cdl by 10 Petru Vokovi věnováno, je zavádčj ící, 
srovnej také Bok, Poznúmky k životu a dílu Theobalda H()cka z ZweibrUekenu ... , s. 233. 
10 Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 325. 
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uznávaného příjemcova jména se autor snažil zvýšit dlivčru publika v hodnověrnost 

a pravdivost své knihy, šlo tedy i o jistý druh reklamy. Dedikant tak ovšem chtě nechtě do 

jisté míry přebíral záštitu nad vydáním knihy i nad jejím obsahem (někdy možná i proti své 

vlili). 

ledním z důvodů vysokého počtu dedikací určených rožmberským vladařl'IlTI bylo 

právě jejich mimořádné postavení na politické a společenské scéně předbělohorských 

Čech. Jak již zmínil losef Hejnic, nejčetnější doklady o Vilémově mecenášské činnosti 

pocházejí z let 1576 - 1592, kdy byl Vilém na vrcholu své politické kariéry. '2 I z přehledu 

tisků věnovaných jeho mladšímu bratrovi je patrné. že jejich počet prudce vzrostl až od 

roku 1592, kdy se Vok ujal rodového vladařství (viz příloha lIl). Autoři rožmberských 

dedikací však mohli počítat i s osobním zájmem obou Rožmberků o soudobé literární dění 

a jak vyplývá z jejich vlastních předmluv, poměrně často spoléhali i na sto let starou a 

v českém prostředí dobře známou rožmberskou literární tradici. 

S výjimkou pánli z Hradce zatím nemáme k dispozici zdroj, který by umožnil srovnat 

rožmberskou podporu literárních děl s dalšími představiteli vysoké šlechty 

předbělohorských Čech.'3 V několika ohledech byl literární mecenát Rožmberkú a páni:! 

z Hradce velmi podobný: řada soudobých autorú (Jan Straněnský. Šimon Lomnický. 

Tomáš Rešel, Zikmund Domináček z Písnice, Tomáš Bavorovský) věnovala svá díla 

střídavě oběma šlechtickým rodlim. Podobně jako Petr Vok, který v některých případech 

navazoval na Vilémúv vzor literárního mecenáše. tak i například Adam ll. z Hradce 

podporoval ty autory, kteří dedikovali již jeho otci. Během dvaceti tří let ovšem Jáchym 

z Hradce finančně podpořil jen třináct titulů vesměs od soudobých autorú. Adam ll. 

z Hradce se pak finančně podílel na vydání šestnácti knih.'4 Páni z Hradce sice bezesporu 

překonali nejvýznamnější mecenáše z řad nižší šlechty. kde byla běžným jevem podpora tří 

až pěti knih (maximálně však deseti)'5, po bok posledních Rožmberkú se v tomto směru 

přiřadit nemohli - ti je počtem dedikací vysoce převýšili. 

II Kari Schottenloher, Die Widmungsvorrede im Buch des 16. Jahrhunderts, MUnster 1953; Mirjam 
Bohatcová, Předmluva v českých předbělohorských tiscích, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od 
husitství do Bílé hory. Praha 1970, s. 85 - 105. 
12 Hejnic, K literárním a bibliofilským zájllllIm ... , s. 224. 
II Josef Hrdlička, Literární mecenát posledních pánú z Ilradce, Opera historica 6, 1998. s. 349 - 370. 
II Hrdlička, Literární mecenát ... , s. 358. 
15 Václav Búžek, Literární mecenát nižší šlechty ... , s. 83 I - 843; V podobném rozsahu se pohyboval i 
mecenát moravského pána Zikmunda Helta z Kemcntu. viz Andrea Ilorešovská. Literúrní mecenášství 
Zikmuncla Helta z Kementu (1514 - 1564) v zrcadle soudobých tiskařll. Diplomovú práce FF II K. Praha 
1998. 
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Kromě rukopisných prací, o nichž se zmíním jen krátce, bylo Vilémovi a Petru Vokov i 

věnováno zhruba 129 tiskú vydaných v letech 1553 - 1613. 16 Do jejich výčtu, který 

obsahuje příloha III, jsou zahrnuty také knihy vydané k oslavě jejich významných 

životních událostí a tisky s rozsáhlými pasážemi oslavujícími rožmberský rod, nikoli však 

ty, jež se o jihočeských vladařích pouze stručně zmiňují. Vyjma několik tisků věnovaných 

oběma bratrúm se asi 70 % všech dedikací týká Viléma z Rožmberka: 77 textů bylo 

vytištěno za jeho života (z toho 12 epithalamií), jeho smrti bylo věnováno pět 

vzpomínkových knih a sborníkú a tři tisky s věnováním byly dokonce vydány ještě po jeho 

smrti (ve dvou případech však jde o opakované edice knih vydaných ještě za jeho života). 

Zbývající počet dedikací (42 tiskú, z toho 4 funeralia) se vztahují k Petru Vokovi. 

Z hlediska jazykového je podíl českých tiskú věnovaných posledním Rožmberkům 

poměrně vyrovnaný - u Viléma mcet jedna a u Petra Voka dvacet osm, avšak pokud 

vezmeme v úvahu celkový počet děl dedikovaných oběma bratrúm, jsou české tisky 

věnované Vokovi ve výrazné převaze. Dedikace Vilémovi naopak jednoznačně dominují 

v oblasti latinských tiskú (51 ku 16), především díky četným básnickým skladbám. 

Němčina se objevuje ve čtyřech dílech spjatých s Vilémem (dvě vydání překladu 

Lemniova okultního spisu příloha llI/48, 87 a dále dvě dnes neznámá díla - Hennebergova 

báseň oslavující Vilémúv sňatek - příloha IIlno a popis pohřbu tohoto Rožmberka vydaný 

ve Vídni 1592 - příloha III/192). Literární dedikace Petru Vokovi v německý psaných 

tiscích je doložena pouze jediná, a to v již zmíněném prvním vydání překladu Lemniova 

spisu, který byl věnován zároveň oběma bratrúm. Vilémovi byl také dedikován jeden 

polský spis (příloha 111/73), naopak Petr Vok se mohl pochlubit dedikací v latinsko

italském hudebním tisku (příloha III/I 00). 

Autoři rožmberských dedikací pocházeli z nejrúznějších míst a působili v mnoha 

společenských a literárních oblastech. Typickým rysem rožmberského mecenátu byla 

samozl'ejmě podpora autorú z rožmberského dvora (alchymisté, duchovní, úředníci) i z 

širšího jihočeského prostředí (České Budějovice, rožmberští faráři). Z univerzitního 

prostředí vzešlo vedle řady kalendářů i několik příležitostných tiskú reflektujících mezníky 

Viléma života. Ke svatbě s Polyxenou z Pernštejna gratuloval německý filolog Nicodemus 

Frischlin v jednolistu. který se však na počátku 17. století v rožmberské knihovně 

1<> V lIvahu jsou vzaty pouze tisky s výslovnou dedikací nebo rozsáhlým oslavným textem. Stranou v tomto 
okamžiku zLIstávají tisky. na jejichž vydání se Rožmberkové sice finančně podíleli. ale neobsahují dedikaci 
v tištěné podobě. Šíf'eji. tj. všechny zmínky svědčící o úzkých vztazích Viléma a Petra Voka k literatuře. 
pojal rožmberský literúrní mecenút llejnic. K literárním a bibliofilským zájmům .... s. 224. který se zmiňuje 
o 160 dokladech. 
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nenalézal. K úmrtí Viléma z Rožmberka vydala pražská universita sborník básní 

Epicedia. J7 Mezi významnějšími dedikacemi z okruhu rudoltinského dvora určených Petru 

Vokovi se objevovalo například jméno Osvalda Crolla, ale i Jana Jessenia, Jana Keplera či 

Martina Rulanda. Vokovi se rovněž podařilo navázat literární kontakty s evropskými 

učenci. Většinou byly zprostředkovány Theobaldem Hackem nebo Heřmanem Bulderem a 

snad také knihkupcem Claudiem de Marne. Vliv tohoto frankfurtského obchodníka a 

nakladatele lze tušit u několika děl dedikovaných Rožmberkúm a vydaných v jeho 

tiskárně: Freherovy edice Kosmy (příloha III/I 16), Crollova okultního spisu (příloha 

III/12I) a také u posmrtných vzpomínek na Petra Voka z roku 1613 bratrského kazatele 

Matěje Cyra (příloha IIIIl28). 

Pro obsahovou skladbu rožmberské knihovny bylo typické, že spIsy autorú, kteří 

alespoň jeden z nich dedikovali rožmberským vladařům, byly v rodové bibliotéce obvykle 

(?) zastoupeny početněji než díla jiných autorů. Není vyloučeno, že dedikující vzhledem 

k navázaným přátelským vazbám ochotně posílali na rožmberský dvůr i další své knihy, 

ale možné je i to, že dedikace (zvláště ty opakované) mohly podnítit plánovitou akvizici 

knih do rodové sbírky. 

Jinou a složitější otázkou zůstávají iniciativy Rožmberkú vedoucí ke vzniku či vydání 

určitých literárních děl. Některé překlady byly dedikovány Vilémovy z Rožmberka. 

ačkoliv púvodně vznikaly na žádost jiné šlechtické osoby (příloha IIII19). Vilémova osobní 

iniciativa při podněcování tvorby a vydávání literatury je patrná spíše na počátku jeho 

vladařství (více v kapitole 3). Je poměrně zajímavé, že počátky těchto Vilémových aktivit 

se velmi podobají literárnímu mecenášství Zikmunda Helta z Kementu, moravského 

šlechtice ve službách panovnického dvora. Ten spolupracoval s týmiž tiskaři jako Vilém 

(konkrétně s Jiřím Melantrichem a Janem GUntherem) a knihy, jejichž vydání svým 

jménem zaštiťoval, jsou obdobného zaměření jako tisky dedikované Rožmberkovi v 50. až 

70. letech 16. století. IX Téměř symbolické bylo vydání dvojdílného Dasypodiova slovníku. 

jehož první část byla věnována jihočeskému vládci a druhá část moravskému šlechtici 

(příloha IIIIl2). 

Některé texty dedikací obsahují jen obecné formální včty, ze kterých nejsou patrné 

dúvody, pro něž se autor rozhodl knihu věnovat právě Rožmberkllm. Zdúvodnění dedikace 

bylo samozřejmě zbytečné například v básnických sbírkách. které svým obsahem 

17 Exemplář, který daroval jeden z přispěvateli'! (Petr Codicill) svému bývalému žúku Pavlu Pressiovi, se 
dochoval v kapitulní knihovně ve Strangniis: Domkyrkanbiblioteket (Q. 299). 
18 Horešovská, Literární mecenášství 7iklllunda Helta z Kcmentu ... , viz pOZIl. I:) této kapitoly. 
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oslavovaly rožmberský rod a jeho členy, podobně neosobní byl ale ve svých četných 

dedikačních předmluvách například i .Jan Straněnský. Je však nutné zdůraznit, že obecnější 

dedikační texty, kterými autoři či překladatelé zdůvodňovali svůj počin (snaha nahradit 

špatnou pověst předchozí edice, důležitost jejího sdělení) byly stejnou měrou určeny 

příjemci dedikace i ostaním čtenářům. 

Mnozí autoři uváděli důvody svých dedikací Rožmberkům výslovně. Chtěli oslavit 

rožmberský rod a zvýšit jeho slávu a prestiž (příloha 1II/98). Často také poléhali na 

politické postavení rožmberských velmožů, konkrétně bylo zmíněna Vilémova mimořádná 

pozice ve stavovské obci (příloha 11I/221). Někdy je v dedikaci vyjádřena vděčnost za 

podporu na studiích (příloha lII/46). 

Mnohdy autoři důmyslným způsobem zdůrazI10vali vztah dedikanta k tématu, o němž 

kniha pojednávala. Tomáš Rešel ve svém slovníku oslavoval Viléma z Rožmberka jako 

mecenáše školství. Václav Šturm se zase s oblibou odvolával na Rožmberkovu rekatolizaci 

jihočeského panství, jeho podporu katolických kněží a tradiční katolicismus Rožmberků. 

Podobně i bratrský kněz Matouš Konečný věnoval svoji knihu Vokovi pro jeho 

angažovanost v náboženských otázkách. Na Petrovy zájmy o alchymii a okultní vědy se 

zase odvolával Oswald CrolI i Martin Ruland. Oproti tomu důvodem dedikace 

Lewenklauovy Turecké kroniky byla .Janu Kocínovi skutečnost, že Petr Vok vedl české 

vojsko na turecká bojiště. 

Autoři se také již dopředu snažili vyhnout případným nedorozuměním, například 

situaci, kdy by se Rožmberkové mohli cítit dotčeni přílišným moralizováním a 

umravI10váním či příliš zjednodušeným výkladem, který byl v dané knize použit (příloha 

111/44, 65). V roce 1586 tak Lomnický v předmluvě ubezpečoval Viléma, že poučení, které 

se v jeho knize nachází, není určeno přímo jemu, nýbrž méně uvědomnělým čtenářům. 

Tadeáš Hájek z Hájku zase ve svém věnování zdůrazI1oval, že Vilém z Rožmberka si jeho 

odborný názor o nové kometě přímo vyžádal. 

Daniel Adam z Veleslavína a Adam Huber se v předmluvě druhého vydání Mattioliho 

herbáře z roku 1596 odvolávali na starou šlechtickou rodovou tradici (příloha 111/98). 

Připomínali Petru Vokovi a Adamovi z Hradce, že jejich předkové byli milovníky 

bylinkářského umčnÍ, což je prý patrné i z toho, že si za rodový symbol a erb zvolili 

"ušlechtilý a náramnč lidem užitečný i nad jiné vonný kvčt rúžový". 

Č'astým dúvodem, proč měli Rožmberkové podle autorll dedikovanou knihu přijmout, 

byla i pj"edchozí příznivě pi"ijatá dedikace. Tento postup zvolili již zmínění vydavatelé 

druhého vydání Mattioliho hcrbúl'c i Simon Lomnický. O předchozích věnováním se 
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výslovně zmiňoval také tiskař Šebestián Oks z Kolovsi (příloha III/7), který navíc poněkud 

"vyděračsky" Rožmberkovi připomněl i stejné přání autora, které vyslovil na smrtelné 

posteli. 

Autoři také s oblibou zdúrazňovali Vilémovu lásku k učenosti, ke knihám a rovněž 

jeho obdiv a úctu ke vzdělaným mužúm.(příloha 111136, 21). Někteří se zmínili i o 

rožmberské knihovně. Jihlavský lékař Jakub Horst musel být již před rokem 1580, kdy je 

datována jeho dedikační předmluva, hostem na krumlovském dvoře, kde mohl Vilémovu 

knihovnu obdivovat. Nezapomněl přitom zdúraznit že i Petr Vok po vzoru svého bratra 

věnuje knižním sbírkám velkou pozornost. Oproti tomu Václav Šturm, který 

v předmluvách opakovaně vyzdvihoval Vilémovu podporu literárního umění, patrně 

krumlovskou knihovnu nikdy nespatřil. V roce 1582 píše (příloha III/54): "Mlčím také i o 

vaší milosti Bibliotece, kterauž (jakž slyším) s velikým nákladem, a s velikou bedlivostí i 

chutí shledávati, rozmnožovati a zakládati usilujete ...... Šimon Lomnický se v překladu 

Listu Eneáše Silvia Piccolominiho v roce 1604 (příloha III1112) zmiňuje o tom, že Petr 

Vok nejenže vlastní řadu knih, jejichž autorem je tento svatý otec, ale má je i v oblibě 

(zřejmě tomu tak bylo, v rožmberské knihovně se nacházelo kolem 15 tištěných a 

rukopisných děl od tohoto papeže). Tomáš Soběslavský v předmluvě svého překladu 

Mathesiovy Oeconomie zase neopomněl zdúraznit, že Petr Vok po vzoru Viléma a dalších 

předkú shromažďuje a "oblibuje si" praktické knihy hospodářského zaměření (příloha 

III/23). 

Velmi povedené jsou dedikace Šimona Lomnického z Budče, který se jménem Viléma 

z Rožmberka zaštiťoval opakovaně. Ačkoli od roku 1582, kdy mu poprvé dedikoval, ve 

svých textech neustále vyzvedával především svou osobu a zdúrazIloval vlastní zásluhy, 

v jedné ze svých předmluv praxi autorú snažících se tímto zpúsobem získat podporu svým 

dílúm, ostře kritizoval. 19 Vilém měl zřejmě pro jeho verše pochopení a Lomnický tak po 

jeho smrti doufal, že se se sympatiemi a především hmotnou podporou potká i II jeho 

bratra. V roce 1595 v dedikaci Petru Vokovi otevřeně odkryl sVI\j zámčr: "aby mi 

z předešlé milosti nic neubylo" (příloha 1III97). Jeho očekávání však Petr Vok zjevně 

nenaplnil, a tak si o dva roky později poeta v další předmluvě zdvořile, leč dúrazně 

I') Viz příloha 1III66, ff Bll' - AIVv: ,.,~ j!ollěvad:: pak mi/oslin', j!allc palmě II) I'ideli, klerak l'cllIli ::1111.1'10 u 
jako hkaje ka::dodcl1l1ě 1I1110::Í i ::jillú'h krajill k Va.';í Mi/osli s j!iljJíroVI"/IIi durl' he::í i1jL' ohellljí, /Vekldí uhy 

sV/lj vtip a své vysoké IIměnÍ prokú::a/i, jillÍ i1hy ::a,\'L' lIějak,l\'/z darit od VU,\'Í Mi/osti dostali: a někfdí puk. ah\' 
jméno Va,\'Í Mi/osli od l1esl71rfed/nosfi ::ac/zovufi iI k slll::húlIl IIOIIÍ::CII\''/// plll'O/II011 SI'()1I hoflll'IISt IIkú::i1fi: UIIO 
faké flldv sc Va.iií Mi/osti II pomě!' ({ jl ::l7ú/J/(),I'f IIvésti mohli . .. 
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postěžoval, že se jeho dedikace s očekávanou odměnou nesetkala, a doufal, že tentokrát se 

to již opakovat nebude (příloha III/99). 

U naprosté většiny tiskú věnovaných Rožmberkúm lze předpokládat, že je na jihočeský 

dvúr darovali či předávali přímo autoři, někdy dokonce ve vícero exemplářích?O Osobní 

kontakty zjevně hrály v oblasti literárního mecenátu významnou roli. Jak jinak si vysvětlit, 

že autoři některých tiskú dedikovaných Rožmberkúm žádali třetí osobu, která byla 

s jihočeskými vládci spjata či s nimi byli v dobrých vztazích, o zprostředkování a o 

pi'ímluvu, jež by přijetí jejich díla pozitivně ovlivnila. Pražský básník Salomon Frencelius 

věnoval Vilémovi svoji skladbu AscenslIs Christi (příloha III/83), exemplář určený 

Rožmberkovi však nedoručil přímo jemu, nýbrž Vilémovu oblíbenému kancléři Martinu 

Šurerovi. Ten jej opatřil svou rukopisnou dedikací, která zřejmě hrála roli osobního 

doporučení, a teprve poté výtisk předal konečnému adresátovi.21 Stejný postup zvolil i 

českobudějovický rodák Šimon Proxenus ze Sudetu, který k první Vilémově svatbě 

s Kateřinou z Brunšviku vydal v roce 1557 tiskem veršovanou oslavnou skladbu (příloha 

II 119). Je zajímavé, že Proxenus se k novomanželúm také neobracel přímo, nýbrž 

v předmluvě výslovně požádal o zprostředkování Vilémova bývalého preceptora 

z pasovských dob Gabriela Svěchina z Paumberka. Zajisté doufal, že tímto zpúsobem 

dosáhne Rožmberkovy přízně. 

Osobní vztah k Vilémovi se projevil například také v prosbě jezuity Václava Šturma z 

roku 1588, který jej požádal, aby předal jeho čerstvě vytištěný spis Rozsouzeni a bedlivé 

uvážení velkého kancionálll od BralN valdenských adresátovi dedikace, jímž bylStanislav 

Pavlovský.22 Zprostředkovatelská role byla mezi uměnímilovnými šlechtici zřejmě 

poměrně obvyklá a tuto praxi by zřejmě bylo možné doložit dalšími příklady: v roce 1543 

poslal Matouš Collinus své básně Heltovi z Kementu po Hodějovském, protože jej neznal 

osobně?3 

::'0 Doklad o tom má naphklad mezan v katalogu: Březan, Medicína: tol. 1316. 
::'1 Rožmberský exemplář se dochoval ve Stockholmu: Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g); Rukopisná 
věnování měla poněkud jinou funkci a zpravidla vyjadřovala kolegiální vztah, viz Jan Martínek, Humanisté a 
mecenáši, Listy filologické I 1011, 1987. s. 26. 
2::' Pánek, K rozšiřování pražských tiskli .... , s. 251 - 252, pozn. Č. 35. 
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6.4.2. Spisy dedikované Rožmberkům 

Díky doporučení českého rytíře Václava Vřesovce z Vřesovic se v roce 1577 dostal do 

Vilémových služeb praktikující alchymista Klaudius Syrrus. V roce 1584 věnoval 

Vilémovi z Rožmberka pojednání De principiis Metaphysicorl/m ordinum, které se 

dochovalo v universitní knihovně v Leidenu?4 

Také Bavor Rodovský z Hustiřan, o němž jsem se již zmínila, věnoval v roce 1574 

Vilémovi z Rožmberka překlad Paracelsova spisu Secreta Aristo/e/is. Na počátku 17. 

století ale zřejmě tento rukopis rožmberská knihovna neobsahovala, a proto ani nebyl 

zapsán do katalogu. Bohuslav Balbín ve 40. letech 17. století zaznamenal během své 

návštěvy v Českém Krumlově, že se v knihovně tamních jezuitú nachází ,]racfalus 

A,stronomicus scriptus a Baworiojuniore Rodowsky de Huslirzan Equile Bohemo, Domino 

in Radostow, editus anno J 573. e/ dedica/us ... Wilhelmo de Rosis", není však zcela jisté, 

zda s ním lze výše uvedený rukopis ztotožnit.25 V rožmberské knihovně se zato nacházel 

jiný Bavorúv rukopis, taktéž alchymistického zaměřenÍ. V roce 1671 jej vlastnil Tomáš 

Pešina z Čechorodu a později se ocitl v klášteře pavlánú v Obořišti. Dnes se nachází 

v Národní knihovně v Praze. 26 Podobně nejasné zústávají osudy dalšího výpravného 

rukopisu dochovaného v Národní knihovně, který obsahoval český překlad spisu Rosariwn 

philosophorum doprovázeného řadou pozoruhodných ilustracÍ. Na pobídku Rodovského jej 

v Praze roku 1578 pořídil Jaroš Griemiller z Třebska a věnoval jej Rožmberkovi. 27 

Kontakty s rožmberským dvorem zřejmě udržoval i jihlavský lékař a astrolog .Jakub 

Horst. 2S .Ještě předtím, než se v roce 1584 stal osobním lékařem brunšvického vévody 

Jindřicha Julia ve WolfenbUttelu a později profesorem lékařství na univerzitě 

v Helmstedtu, vydal v roce 1580 v Lipsku u Hanse Steinmana německý pi"eklad okultního 

spisu Levina Lemnia?l) V předmluvě, datované rokem 1580 v .Jihlavě, věnoval překlad 

zároveň oběma posledním Rožmberkúm. Více než o dú\'odech dedikace se v ní ale 

pochvalně vyslovuje o Vilémově českokrumlovské knihovnč i o snahách jeho mladšího 

2y viz Horešovská, Literární mecenát Zikmunda Helta z Kementu ... , s. 22. 
21 Leiden: Universitetsbiblioteket (Voss. Chym. Q. 34.); Březan. Medicína: fol. 1330; Boeren. Codices 
Vossiani Chymici .... s. 190; Rukopis zmiiíuje Ewans. Rudolf II. a jeho svět. .. " s. 255. 
25 Balbín. Bohemia docta ... III. s. 91. 
26 Praha: Národní knihovna (XVII G II); Truhláf'. Katalog českých rukopisl'1 .... č. 299; Břczan. Medicína: 
tol. 1194. 
27 Praha: Národní knihovna (XVII E 77); Milada Svobodovó. Katalog českých a slovenských rukopislI sign. 
XVII získaných Národní knihovnou po vydóní Truhlóřova katalogu z roku 1906. Praha 1996, Č. 53. 
2g K autorovi více Biographisches Lexikon der hervorragenden Árzte aller Zeiten und Volker 3. Berlin -
Wien 193 I, s. 303 - 304. 
29 Verzeichnis der im Deutschen Sprachbercich erschienen Drucke des 16 . .lahrhunderts I I. Stuttgart 1987. L 
1115. 
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bratra navázat v Bechyni na Vilémovu zálibu v knihách. Horstův překlad se dočkal 

několika dalších vydání, ale rožmberské jméno - tentokrát pouze Viléma z Rožmberka 

(Petra Voka vystřídal Adam z Hradce) se v dedikaci objevuje znovu až ve vydání z roku 

1592.30 

Se jménem Petra Voka jsou naopak spjata vydání dvou okultních děl vzniklých 

v prostředí rudolfinské Prahy. Autorem jednoho z nich byl Oswald CroU, který působil 

v Praze ve službách Kristiána z Anhaltu a protestantské unie a od roku 1599 udržoval 

kontakty jak s Petrem Vokem, tak i sjeho sekretářem Hockem. CroU věnoval 

Rožmberkovi svúj spis o signaturách De signaturis rerwn internL,' oder De vera ef viva 

Anatomia majoris et minori.\' Mumii, jenž byl vydán jako samostatný díl tisku Basilica 

Chymica pravděpodobně v roce 1609. Jeho součástí byl i list Petra Voka adresovaný 

Oswaldu Crollovi, ve kterém se Rožmberk zavázal nést náklady na vydání. 31 Přestože se 

Vok v souvislosti s přátelstvím k Oswaldu CroUovi dostal do podezření z proticísařského 

spiknutí, po jeho smrti přispěl Crollovým dědicúm 50 míšeňskými kopami na jeho 

náhrobek. 32 

Autorem dalšího SpISU Propugnaculum chymiatriae dedikovaného Petru Vokovi byl 

dokonce Rudolfúv osobní lékař Martin Ruland, který kromě lékařských spisů vydával i 

knihy věnované iatrochemii a byl i náruživým alchymistou. 33 Ruland své pojednání sice 

napsal v Praze, knihu ale vydal v roce 1608 až v dalekém Lipsku. Vok bezesporu na 

vydání přispěl větším finančním obnosem, neboť - jak Březan poznamenal v katalogu -

autor poslal na rožmberský dvúr hned několik exemplářú. 34 

V knihách věnovaných přírodním vědám a hospodářství se jméno Viléma z 

Rožmberka objevovalo především v četných vydáních minucí a kalendářů. Jejich autoři -

mistři pražské univerzity (Mikoláš Šúd ze Semanína, Petr Codicil1us, Šimon Proxenus ze 

.'0 Dedikace ovšem vznikla a je datována již rokem 1587, viz Verzeichnis der im Deutschen Sprachbereich 
erschienen Drucke des 16. Jahrhunderts ll, Stuttgart 1987, L 1114. 
'I Březan, Medicína: ťo\. 1204 (vydání 1609); Celkem vyšlo 18 vydání a pf'eklady do němčiny, angličtiny a 
fiancollzštiny, viz Jaroslava Hausenblasovú, Oswald Croll and his relation to the Bohemian lands, Acta 
Comeniana 15 - 16, 2002, s. 169 - 182; Wilhelm KUhlmann, Oswald Crollius und seine Signaturenlehre: 
Zum Proti I hermetischer Naturphilosophie in der Ara Rudolphs ll., in: Die okkulten Wissenschat1en in der 
Renaissance, hrsg. August Buck, (Wolťenbiitteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 12), Wiesbaden 
1992, s. 103 - 124; V literatuře se uvádí první vydání ve Frankfurtu v roce 1609 II Claudia de Marne, známo 
je také nedatované vyc\úní u Tampacha (pravděpodobnč po roce 1611); Svatopluk Samek, O rožmberské 
knihovně ... , s. 12 cituje z latinského dopisu Petra Voka Oswaldu Crollovi (srpen 1608): .. Rychle vydej svou 
Zahradku bylinoslovnou a přičili se, aby byla vytištěna co nejpečlivčji a co možná bez chyb a pošli nám 
sdostatek výtisk li, abychom je vložiti mohli do naší knihovny a opatťllvati je v ní". 
32 Třeboii: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 23a, fo\. 167). 
'3 Evans, Rudolf II. a jeho svČI. ... , s. 246; Biographisches Lexikon der hervorragenden Árzte aller Zeiten 
und Vol ker 4, Berlin-Wien 1932, s. 922. 
3~ Březan, Medicína: fo\. 1316: ..... ulic/lIoe! (,xL'lIIp/ar;u uh lilie/orL' m;ssu . .. 
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Sudetu a další) - se svými opakovanými dedikacemi v tčchto tiscích poloúředního 

charakteru snažili zvrátit Vilémúv zdrženlivý postoj k utrakvistické univerzitě, stejnou roli 

při dedikování těchto tiskú však hrálo i Vilémovo politické postavení ve stavovském státě. 

Rovněž Petru Vokovi bylo v letech 1574 - 1608 příležitostně věnováno několik 

kalendářových příruček. Tentokrát ale jejich autoři pocházeli i z neuniverzitního prostředí 

(učitel matematiky Ondřej Mitýsko, císařský geometr Kašpar Ladislav Stehlík z Čenkova, 

Gregor Žalud). Jihočechúv zájem o mechaniku zase ocenil pražský měšťan Jiří 

Ramhauffský, který Petru Vokovi dedikoval tiskem vydaný popis pozoruhodného globu 

zkonstruovaného na zpúsob věčného kalendáře. 3 ) Až na Ramhauffského spis se žádný 

z kalendářú nestal součástí rožmberské knihovny. Přestože byly Rožmberkúm přímo 

věnovány, nebylo s nimi nakládáno jinak než s jinými kalendáři. 

Mimo univerzitní prostředí udržoval Vilém z Rožmberka literární vazby především s 

pražským lékařem a astronomem Tadeášem Hájkem z Hájku. Ten Vilémovi věnoval 

několik odborných děl v latinském i českém jazyce. Hájek byl mimochodem spolu s M. 

Cervem vúbec první, kdo v roce 1553 věnoval Rožmberkovi svlij spis vydaný tiskem. 

Stejně jako Cervova báseň i Hájkúv spis De causis calamitatllll1 se však nedochovaly 

(příloha III/I, 2). O devět let později Hájek Vilémovi věnoval svúj český překlad 

Mattioliho Herbál~e (příloha III/14). V rožmberské knihovně se nacházely dva exempláře, 

jeden z nich patrně pocházel z bechyňské knihovny Petra Voka a druhý - iluminovaný -

byl zřejmě dedikační tisk určený staršímu z bratrú.36 Přestože se autor i jeho mecenáš 

osobně znali - Tadeáš Hájek doprovázel Viléma z Rožmberka roku 1566 při tažení do 

Uher - jejich vztah zřejmě nepřekročil rámec zdvořilého obdivu. Hájek, jenž se se v roce 

1579 ocitnul v nelehké životní situaci, se ani přes nabádání svého přítele Andrease Dudiče 

na jihočeského vládce, který mu svou autoritou mohl zprostředkovat pomoc u císaře, 

neobrátil.37 Už v následujícím roce (1580) však Hájek věnoval rožmberským bratrúm 

české pojednání o kometě a dalších nebeských znameních, a to podle jeho předmluvy 

především proto, že si jeho názor na tento nový nebeský úkaz vyžádal sám Vilém. O pět 

let pozděj i v roce 1585 dedikoval Rožmberkoví, který na svém panství modernizoval 

výrobu piva, zahraniční vydání svého spisu De cerevisia o jeho vaření."'x 

15 Tisk vyšel ve dvou jazykových verzích: latinský výtisk obsahoval dedikaci Rudolťovi II.. jazykově český 
tisk byl věnován Petru Vokovi. viz Rukověť 4. s. 295. Samotný globus však Rall1hauťťský věnoval císař"i. 
,6 Březan. Medicína: to\. 1278. 
~7 Josef Smolka, Hájkův phtel a korespondent Andreas Dudith (1533 - 1589), in: Tadeáš Hájek z Hájku. cd. 
Pavel Drábek. (Práce z dějin techniky a phrodních věd I). Praha 2000. s. 150. 
,R Gabriela Basařová. Přínos Tadeáše Hájka z Hájku českému a světovému pivovarnictví. in: Tadeáš Hájek 
z Hájku, cd. Pavel Drábek. (Práce z dějin techniky a přírodních včd I), Praha 2000, s. 79 - 92. 
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Podobně si Vilém vážil i botanických znalostí Adama Zalužanského ze Zalužan. 

S Rožmberkovým svolením směl Zalužanský provádět svá pozorování i v rožmberských 

botanických zahradách v ('eském Krumlově a v Praze. V roce 1590 věnoval Vilémovi 

blíže neurčený rukopis. který známe jen z Březanova katalogu.39 Není vyloučeno, že se 

jednalo o rukopisnou verzi Zalužanského Herbáře, v němž shrnul výsledky svého úsilí o 

systematizaci tehdejších botanických znalostí a který o dva roky později vydal tiskem 

s další dedikací jihočeskému vladaři (příloha III/88). Rožmberský exemplář tohoto tisku, 

svázaný spolu s dalším Zalužanského dílem o zásadách lékarnické praxe a lékařské etiky 

do jednoduché vazby. se dochoval v univerzitní knihovně v Uppsale.4o Krásu 

krumlovských zahrad ostatně oslavil i lehnický rodák Joannes Brachman. krátce pobývající 

na škole v Českém Krumlově. v tisku vydaném v Lehnici roku 1600. Věnoval jej Petru 

Vokovi (příloha IIII103).4! 

Díky přízni Viléma z Rožmberka získal v roce 1551 místo na faře v Kaplicích již 

zmíněný Tomáš Reše1. 42 Během svého pobytu v tomto městě se sblížil rožmberským 

dvorem v Krumlově a Rožmberkovi věnoval první díl svého překladu Dasypodiova 

slovníku (příloha IIll12). Ten se však - na rozdíl od druhého dílu věnovaného Zikmundu 

Heltovi z Kmentu - v rožmberské knihovně nenacházel. Viléma bychom také marně 

hledali mezi Rešelovými zadavateli překladů do češtiny. Mezi ně patřili především Jáchym 

z Hradce a Hendrych starší ze Švamberka. 

I obsahová skladba přírodovědných děl věnovaných Petru Vokovi je poměrně pestrá. 

Jak již bylo zmíněno. Vok byl spolu s Adamem z Hradce adresátem dedikace druhého 

vydání Mattioliho Herhúhl (příloha 1lI/98) a v rožmberské knihovně se také nacházel 

iluminovaný - zřejmě dedikační - exemplář. bohužel však nedochovaný.43 

Spíše bibliofilské než hospodářské zájmy vedly Petra Voka ke snaze získat rukopis o 

pěstování vinné révy. jehož autorem byl jeho předek Jošt z Rožmberka. Z neznámých 

důvodll jej měl ve vlastnictví Adam z Vinoře. Ten. aby předešel dotíravému Rožmberkovu 

zájmu. rozhodl se rukopis vydat v tištěné podobě a rožmberskému vladaři jej věnovat 

(příloha lIlII O 1). Zda tištěná verze spisu Voka uspokojila. již ale nevíme. 

39 Březan. Medicína: fol. 1385. 
4() Uppsala: Universitetsbiblioteket (Osterrike 5). srovnej 1/461. 
41 Březan: Filosofie: fol 1709. O autorovi více Christian Gottlieb Jacher. Allgemeines Gelehrten-Lexicon I, 
H ildesheim 1960. s. 1323. V českém prostředí je tento spis znám pouze z Březanova katalogu, jediný dnes 
známý exemplář se nachúzí v Snchsische Landesbibliothek-Staats und Universitatsbibliothek v Drážďanech. 
41 Karel Pletzer, Předbělohorský slovníkář a pi'ekladatel Tomáš Rešel Hradecký, Jihočeský sborník historický 
57/1,1988, s. 1-10. 
43 Rřezan. Medicína: fol. 1278. 
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Kontakty astronoma Johanna Keplera s Petrem Vokem patrně zprostředkovával 

Rožmberkův lékař a matematik Heřman Bulderus. Kepler Vokovi věnoval svúj spisu De 

fúndamentis astrologicae z roku 1601 a v předmluvě se slavný astronom mimo jiné 

zmiňuje i o odborných kvalitách rožmberského matematika. Ten měl ostatně ve své osobní 

knihovně celou plejádu Keplerových děl vydaných v Č:echách i v zahraničí (viz kap. 7). 

Bezprostřední pak patrně byly vztahy Petra Voka s Janem Jesseniem. dalším vědcem 

rudolfinské Prahy. Jihočech mu spolu s pražskou akademií pomohl připravit byt v Loudově 

koleji a Jessenius mu jako výraz vděčnosti věnoval traktát o kostech De ossihlls vydaný 

v roce 1601 ve Wittenberku. Na vydání mu Vok přispěl 20 kopami.44 

Jak již bylo několikrát řečeno. Prahu a jihočeský dvúr Rožmherkú spojoval zájem o 

hudební život. Názor. že Petr Vok v porovnání se svým starším hratrem neprojevovalo 

hudbu výraznější zájem. není. alespOll na základě skladby hudebních tiskú a rukopisú 

v rodové knihovně, opodstatněný.4) Nic na tom nemění ani fakt. že Vilémovi byly za jeho 

života věnovány dvě hudební skladby a Vokovi jen jedna. Nejstarší hudební tisk věnovaný 

Vilémovi Suavissimae et iucllndis,<;imae harmoniae (Norimherk 1567) má nepopiratelně 

školsk)' charakter. Kompilát sestavený z patnácti starších skladeb pro 4 - 8 hlasú opatřil 

zčásti novým textem chebský kantor a básník Clemens Stephani.4() Výrazně oslavný ráz má 

naopak tisk l\1adrigalia tam ltalica quam Latina z roku 1590 (vydaný v Norimberku) od 

Rudolfova vicekapelníka Camilla Zanottiho, byl rovněž věnován Vilémovi.47 O sedm let 

později dedikoval Petru Vokovi svou skladbu jiný rudolfinský hudebník - Grcgorio Turini. 

Jeho dedikace je koncipována jako blahopřání k novému roku - zdúrazňuje v ní. že 

rožmberský rod. který je oporou a slávou vlasti. je i příznivcem múz a zvláště hudby.48 

Smysl pro historismus zdllrazňovaný především v literárním mecenátu Petra Voka je 

částečně možné sledovat již u jeho staršího bratra. Ryze historická díla byla ale Vilémovi 

připsána jen výjimečně. V roce 1584 mu věnoval Prokop Lupáč z Hlavačova svúj latinský 

historický kalendář (příloha 111160) a Vilémovi je dedikován i latinský rukopis Octavia 

Strady věnovaný dějinám papežství (po Řehoře XII!.). který se symholicky dochoval ve 

Vatikánské knihovně v Římě.4lJ Obsahově jinak zcela konvenční Stradovo dílo. které 

,)·1 Josef Polišenský, Jan Jesenský-.Jessenius, Praha 1965, s. 33. 
·1) Vžitý názor zpoehynilajiž Michaela Rllssi Žúčková, Gregorio Turini. Život a dílo rudolfínského hudebníka 
s několika rožmberskými sthpky v závěru, Folia Historica Bohemica 19, 1998, s. 74 . 
.jó Horyna, Vilém z Rožmberka a hudba ... , s. 262, pozn. 6: ,.Pouze některé texty poukazují na osobu 
vznešeného dedikanta, všechny skladby jsou však intelektuálské hříčky typu, kterÝI se běžně používal ve 
školském prostředí ať už k zábavě, nebo k procvičování látky." 
47 Grove's dietionary ofl11usic and Illusicians, ed. Eric 1310111, IX, London 1954, s. 398 . 
.JR Rossi Žáčková, Gregorio Turini .. " s. 74 . 
.)<) Roma: Bibliotcca Apostolica Vaticana (Reg. lat. (16): Dudík, Itel' ROlllallulll .. " s. 226 - 227. 
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tiskem nikdy nevyšlo, je však zajímavé z jiného dúvodu. Strada při práci používal a 

odkazoval na dnes neznámé originální dokumenty, které zřejmě získal od svého otce, 

císařského antikváře ./akopa Strady. 

Vilémovi bylo věnováno i několik děl náležících do příbuzné oblasti geografie, 

topografie a dobové publicistiky . .liž v roce 1553 se Vilém zavázal přispět na vydání 

českého překladu MUnsterovy Kosmografie, v květnu 1554 jej však o slíbenou částku 200 

tolarú musel překladatel .lan z Púchova upomínat. 5o Na Rožmberkovu "italskou strunu" 

zahrál Zikmund Domináček z Písnice, který mu věnoval svůj rukopis Roma seu 

Romanarwn anl;quilalumfasciclllus, popisující dějiny a topografii Říma. 5l Dílo, obsahující 

kromě věnování Vilémovi i dedikaci Rudolfovi II., napsal patrně v době svého druhého 

pobytu ve "věčném městě" před odchodem do rožmberských služeb (mezi 1576 - 1587). 

V době katalogizace rodové knihovny však už Domináčkúv rukopis její součástí nebyl, 

neboť jej Vilém v roce 1590 spolu s desítkami dalších titulů věnoval českokrumlovské 

jezuitské koleji. 52 Do oblasti historické publicistiky bychom mohli zařadit spis Bartoloměje 

Paprockého, který Vilémovi dedikoval tisk vydaný v polštině Pami~(; nierzqdu w Polszcze, 

przez dvviefákcye IIczynionego w roku 1587. popisující okolnosti polské korunovace. 53 

Poměrně úzké vazby pojily Viléma s píseckým rodákem Janem Kocínem z Kocinétu, 

kterého Rožmberkové podporovali již během jeho zahraničních studií. V roce 1571 

věnoval Kocín Vilémovi pojednání s názvem De ideis. To se však nedochovalo. 54 O sedm 

let později (1578) mu dedikoval další knihu s názvem Prolusio scholastica politicae 

exercÍfation;s a není vyloučeno, vzhledem k tomu, že ani jedna z nich se v rožmberském 

katalogu nenachází, že se obě staly předmětem pilného Vilémova studia a nakonec zůstaly 

mimo prostory knihovny. Ostatně jak poznamenal J. Pánek, Viléma Kocínovy latinské 

práce o rétorice skutečně zaujaly.55 Kocín se spolu s Veleslavínem podílel i na českém 

překladu Lauterbeckova spisu o politické administrativě Politicae historicae (příloha 

III/58). V tomto případě však byl Vilém jen jedním z mnoha českých šlechticů, kterým 

bylo toto dílo věnováno. 

Tvúrčí tým Veleslavín - Kocín se ovšem téměř paralelně obracel i na Petra Voka. 

Veleslavín mu v roce 1584 dedikoval český překlad Carionovy Světové kroniky se známou 

50 Hrdlička. Literární mecenút .... s. 356 - 357. 
'I Karel Hrdina. Zikmunda Dominúčka z Písnice Roma, in: Sborník prací filologických dvornímu radovi 
professoru Josefu Královi k šedesút}'m narozeninúm, Praha 1913. s. 254 - 258. 
52 Praha: Národní knihovna (V II C I I); Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum latinorull1 ,." Č. 1254. 
53 Josef Karásek. Polská dedikace Paprockého Vilémovi z Rosenberka, Časopis Matice moravské 27, 1903, s. 
1- 13. 130 - 145 - podle Karáska vyšel tisk v Praze na náklady Viléma z Rožmberka, 
'I Kocín II tomto tisku mluví v pf'edmluvč spisu Pro!lIsio scho!iI.I'lica ... (pf'íloha 111/[578), Rukověť 3, s. 52. 
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předmluvou, ve které vyzdvihoval smysl Rožmberkú pro historii a zároveň vykreslil 

podobu správného historického díla (tatáž dedikace se opakuje i ve druhém vydání roku 

1602). Kocín byl zase autorem věnování překladu Eusebiovy Církevní kroniky a 

Lewenclauovy Kroniky turecké (1594). Na Vokovu zkušenost s tureckým bojištěm se 

odvolával i Lomnický v Listu posélacím tureckému císaN (1604). Zájem Petra Voka o 

tureckou otázku byl totiž dobře znám. Již v roce 1568 mu Tomáš Mitis věnoval - bohužel 

dnes nedochované - noviny popisující dobytí Sigetu. Vrcholem Petrových mecenášských 

aktivit na poli tiskem vydávaných historických děl bylo první samostatné vydání Kosmovy 

kroniky v Hanau roku 1607, jehož se ujal německý historik Marquard Freher (příloha 

IIIIl16). Ten se staršími českými dějinami ostatně zabýval i v jiných dílech, která rovněž 

našla cestu do rožmberské knižní sbírky. Freherovy kontakty s Petrem Vokem mohl 

zprostředkovat rožmberský sekretář Theobald H6ck, kterého Němec zmiňuje v předmluvě, 

nebo vydavatel a knihkupec Claudius de Marne. S6 

Řada rukopisných textů, především básní oslavujících významné události v životě 

Rožmberků, se dochovala v rodovém archivu. S7 Poměrně velké množství těchto prací -

spjatých zejména s Vilémem - však bylo vydáno i tiskem. Jak již bylo řečeno výše, k první 

Vilémově svatbě s Kateřinou z Brunšviku v roce 1557 popřál veršovanou formou 

českobudějovický rodák Šimon Proxenus ze Sudetu. Při druhé Vilémově svatbě s Žofií 

Braniborskou gratuloval básnickou skladbou Michael Haslobius. dnes však není znám 

žádný dochovaný exemplář a záznam o něm neobsahuje ani rožmberský katalog. Po smrti 

Žofie Braniborské v roce 1564 poslal Vilémovi z Rožmberka krumlovský kaplan Matouš 

Petřík rukopisné soustrasné verše. které ovšem nebyly uloženy v knihovně. nýbrž se staly 

součástí rodinného archivu. ss Ke třetí Rožmberkově svatbě s Annou Marií Bádenskou o 

dvacet let později vznikla již řada básnických gratulací v českém a latinském jazyce 

(Vincenc Pistalocius, Juraj Koppay, David Crinitus z Hlaváčova a mistři pražské 

univerzity). K poslednímu sl1atku s Polyxenou z Pernštejna blahopřál jihočeskému vladaři 

rudolíinský hudebník Jakub Chimarrhaeus, kaplický brář Valentin Henneberger. Blažej 

Domin Jitčinský, německý tilolog Nicodemus Frischlin a další. Vilém byl básníky 

oslavován i pro politické a společenské púsobení (dnes neznámý tisk Michaela 

Obratkovitsche z roku 1591). Vivarius, katolický autor púvodem z Belgie. blahopi'ál 

55 Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. 264. 
Sb Dietrich Kornexl, Studien zu Marquard Freher: 1565- 1614: Leben, Werke und gekhrtengeschichtliche 
Bedeutung, Bamberg 1967. 
57 viz Rukověť 4, s. 376. 
58 .Josef Hejnic, K literární činnosti Matouše Petříka. Zprávy .Jednoty klasických ťilologll 15, 1973. s. 29 - 33. 
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Rožmberkovi během svého příležitostného pobytu v Praze u svého příznivce Jakuba 

Chimarrhaea v roce 1585 k udělení řádu Zlatého rouna, přičemž téměř shodný tisk 

(typogratlcky i textově) vydal tento autor v tiskárně Jiřího Černého také k poctě Viléma 

Bavorského. 

Gratulace k životním osudúm Petra Voka byly oproti tomu velmi sporadické, i když je 

pravda, že Vokúv život nebyl - alespoň pokud jde o počet svateb - stejně bohatý jako 

Vilémúv. Přesto však není známo, že by v roce 1580 někdo oslavil verši jeho sňatek 

s Kateřinou z Ludanic. Novomanželúm k sňatku popřál v předmluvě pouze tiskař Michael 

Peterle, který Rožmberkovi při této příležitosti věnoval překlad Habermannova životopisu 

Krista. Bohužel se však tento pražský tiskař zároveň dopustil nepěkného faux pas, když 

zaměnil jméno nevěsty za "Annu z Ludanic" (příloha IIl/42). 

Kromě drobných zmínek v řadě tiskú byl nepoměrně menší také počet 

monotematických vzpomínkových děl věnovaných Petru Vokovi po jeho smrti. V roce 

1612 vydal českobratrský kněz Matěj Cyrus prozaickou oslavu tohoto jihočeského 

šlechtice (dočkala se ještě dalších dvou vydání, poslední vyšlo v Hanau roku 1613). 

Zásluhou profesorú soběslavského gymnázia Michaela Gehlera a Melichara Agricoly, kteří 

udržovali vztahy s městem Zhořelec, byl v tomto místě v roce 1613 vydán básnický 

sborník oslavující život posledního potomka rožmberského rodu. 59 

Již tento exkurs vypovídá o tom, že Petr Vok se těšil mnohem menší pozornosti 

latinsky píšících autorú než jeho bratr. Možná šlo o dúsledek Vokovy menší zběhlosti 

v latinských textech, je ale téměř jisté, že ani sám šlechtic v humanistické poezii zkrátka 

zalíbení nenalezl. 

Vilémovi i Petru Vokovi byla věnována pozornost v okruhu družiny Hodějovského, 

pražské utrakvistické univerzity, jihočeských i rudoltlnských autorú. 60 Vilémovi bylo 

věnováno (mimo oslavných textú k jeho osobě, které již byly zmíněny) dalších celkem 26 

skladeb, z nichž ovšem 17 nebylo umístěno v rodové knihovně. 61 Marně bychom 

v rožmberském katalogu například hledali báseň Matthaea Cerva Cm-men de virtute et 

excellentža beatorum angelorum vydanou v roce 1553, přestože se jedná o vúbec první 

básnickou skladba, která byla předposlednímu Rožmberkovi věnována.62 Stejně tak 

z celkem čtyf' tiskú Tomáše Mitise věnovaných Vilémovi se v knihovně nacházel jen jeden 

59 Viz upřesiíující dodatck v reccnsi Josct~1 Hejnice na dílo Leonarda Forstera, Iter Bohemicum. A rapOli on 
German baroque literature in Czechoslovak libraries, Jihočeský sborník historický 50, 1981, s. 231 - 232. 
60 Hejnic, K literárním a bibliofilským zájmLlIll ... , s. 224. 
61 Ně'kolik z nich byly ovšcmjednolisty, ktcré do knihovny tradičně nebyly umisťovány. 
(,e Nedochoval se žádný exemplář' této básně, viz Rukověť I, s. 356 - 358. 
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jediný. Podobně i báseň Argo Pen/aloge (Michael Peterle, 1585) krumlovského kancléře 

Jindřicha Domináčka z Písnice, věnovaná jeho pánovi a oslavě starobylosti rožmberského 

šlechtického rodu, do biblotéky zřejmě cestu nenašla V roce 1581 dedikoval Vilémovi 

německý evangelický kněz Michael Winckler verše oslavující španělského humanistu 

Juana Luise Vivese (příloha lIl/50) a krátce poté i svou rukopisnou (blíže neurčenou) 

komedii Drama comicum de lae/a paupertale. v rožmberském katalogu datovanou rokem 

1582.63 

Z tištěných básnických skladeb obsahovalo dedikaci Petru Vokovi jen sedm. 

V rožmberské knihovně se ale nacházely pouze dvě z nich. Na rozdíl od převážně 

panegyrických skladeb věnovaných staršímu bratrovi se Petrovo jméno častěji objevuje ve 

skladbách věcného zaměření. Autorem jedné z nich byl například ./iří Leopoldus, původem 

z Kašperských Hor, kterého Vok podporoval na zahraničních studiích. V letech 1600 -

1601, kdy působil na rožmberském dvoře, vydal k jeho poctě pojednání popisují složení 

tehdejšího třeboňského dvora.64 Vedle toho se však v rožmberské sbírce nacházelo několik 

dalších básní věnovaných Petrovi z Rožmberka. které však nebyly vytištěny a zústaly 

pouze v rukopise. Bohužel se žádná z nich nedochovala a známe je pouze z Bi'ezanova 

katalogu. Šlo například o nedatovanou báseň Michaela Obratkovische, který' ostatně již 

dříve dedikoval své tiskem vydávané spisy Vilémovi. 65 

S vydáváním teologických a mravoučných děl věnovaných Rožmberkúm bylo spjato 

jen několik jmen. Vilém podporoval literární činnost svého dvorního kaplana Tomáše 

Bavorovského, který Rožmberkovi daroval olomoucký tisk své ('eské postily. Vydání 

v roce 1556 v tiskárně Jana Gtinthera zajistil vladař i po tinanční stránce. Jan Straněnský 

pak Vilémovi daroval hned několik svých původních děl i překladů do češtiny (ve 

spolupráce s Tomášem Rešelem), vydaných převážně v tiskárně Jana Gtinthera a Jiřího 

Melantricha v 50. až 70. letech 16. století. Ve vatikánské knihovně v Římě se dochoval 

také rukopis obsahující kompilaci 51 hymnů s biblickými motivy, který neznámý autor 

věnoval Vilémovi z Rožmberka k novému roku 1571.6
1> Bohužel kvůli novodobé převazbě 

není možné zjistit, zda tento spis původně patřil do rožmberské knihovny. 

Výrazně polemický charakter měla proti bratrská díla česko krumlovského jezuity 

Václava Šturma. Sám jezuita zdúvodnil vydání své repliky na bratrský text obavou, aby 

63 Bf"ezan, Filosofie: fol. 1832. 
64 Březan, Filosofie: foL 1807. Autor se v předmluvě tisku, vydaného v roce 160 I, již phx1em ohrazuje proti 
nařčením .,z pochlebenství" rožmberskému vladaři. 
65 Bf"ezan, Filosofie: ťol. 1790. 
(,6 Roma: Biblioteca Vaticana Apostolica (BibL Reg. 181): Dudík, !ter Romal1l1m .. " s. 21 (J. 
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jméno Viléma z Rožmberka nevešlo v posměch, kdyby se napadený autor neozvaL Šturm 

ovšem hájil i svou vlastní prestiž v očích mecenáše.67 Vilém se stýkal i s dalším literárně 

činným jezuitou Baltazarem Hostounským, který přeložil dílo papežského nuncia 

Stanislava Hosia De expres,\'o Dei verba. O zřetedlném slovu božím ... Sám nuncius byl 

v době svého působení v Čechách s Rožmberkem v kontaktu a pobízel jej k vymýcení 

"škodlivého nakažení kacířstva".68 

Petru Vokovi bylo dedikováno jen miminum knih náboženského obsahu, nepočítáme-li 

tradiční moralizující spisy Šimona Lomnického.Vedle českého překladu životopisu Krista 

německého teologa Mathesia se jednalo jen o knihu Matouše Konečného o křesťanských 

povinnostech. Pouze z rožmberského katalogu je pak znám dedikovaný rukopis německé 

modlitební knihy, jejímž autorem byl jinak neznámý Matthaeus Renner.69 

6.4.3. Dřevořezová výzdoba tisků dedikovaných Vilému a Petru Vokovi z Rožmberka 

Dřevořezy s rožmberským znakem se v tiscích objevují především jako typografický 

ilustrátorský prvek, zdůrazňující textovou stránku dedikace. Jejich použití nebylo nutné -

v tiscích věnovaných Rožmberkům se objevují asi jen v polovině případů. O jejich 

zařazení rozhodovala zejména schopnost tiskaře opatřit si dřevořezový štoček 

s rožmberským znakem, nikoli obsah díla. 

Mezi českými tiskaři převládla praxe napodobovat a modifikovat dřevořezy, které již 

byly v knihách použity. Samostatné formy rožmberských dřevořezů vyvíjeli především dva 

tiskaři: Jiří Melantrich a Jiří Černý z Černého Mostu. Naopak Schumanská tiskárna, jak 

ještě uvidíme, se převážně spokojila s prostým kopírováním předloh, které již použili 

ostatní tiskaři. O nedostupnosti českých tisků s dřevořezy v zahraničí, a tím tedy i o 

nemožnosti opatřit si vhodné předlohy, svědčí skutečnost, že se až na jednu výjimku 

v žádném tisku dedikovaném Rožmberkům, který byl vydán v cizině, dřevořez 

s rožmberským znakem nenachází, ačkoli takových děl bylo více než dvacet. Zmíněnou 

výjimku představují latinsko-italská Madrigalia, která k poctě Viléma z Rožmberka vydali 

dědicové Dietricha Gerlacha v Norimberku v roce 1590. Dřevořez použitý v tomto 

zahraničním tisku je však jen velmi stylizovanou až primitivní nápodobou českých 

dřevořezLI (příloha 111184). 

67 Bohatcová, Pf'edmluva ... , s. 96, pOZll. 22. 
68 Pánek, Poslední Rožmberkové ... , s. I 12. 
69 Březan, Teologie: fol. 500. 
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Vůbec poprvé se dřevořez s vyobrazením rožmberského erbu objevil v roce 1541 

v úvodu k Hájkově Kronice české, kterou vydal v Praze Jan Severýn z Kapí Hory. 

Jednoduchý štít s rožmberskou rúží měl zřejmou souvislost s poskytnutou finanční 

podporou a byl vytištěn vedle dalších erbů českých a moravských šlechticú. 

U Jiřího Melantricha vyšlo celkem jedenáct děl obsahujících dedikaci Vilémovi 

z Rožmberka, přičemž dřevořez s rožmberským erbem obsahovala polovina z nich. 

Melantrich erb poprvé použil už v roce 1562 pro své vydání českého překladu Mattioliho 

Herbáře. Stejně jako v případě Hájkovy Kronik}' (eské se jednalo o hromadné vyjádření 

díkú všem šlechticúm, kteří se rozhodli přispět na vydání této knihy . ./e možné, že se 

nakladatel při zhotovení dřevořezu zobrazujícího dva medvědy štítonoše nesoucí 

rožmberský erb inspiroval rožmberským supralibros, které mělo podobnou formu a bylo na 

rožmberských úředních knihách užíváno nejpozději od roku 1560. Melantrichúv výtvor se 

stal bezprostřední předlohou pro řadu dalších rožmberských dřevořezll používaných 

českými tiskaři v následujících letech. Do nejmenších podrobností jej například napodobil 

v roce 1569 Jan Jičínský (příloha III/19)70 a kupodivu v téměř nerozeznatelné podobě se 

znovu objevuje v roce 1582 u litomyšlského tiskaře Andrease Graudence (příloha III/54). 

Kromě rozměrného foliového dřevořezu s vyobrazením jezdce v brnění, který užíval 

Melantrich v letech 1574 - 1575 (předtím jej použil jen Jan GUnther v roce 1557) užil tento 

pražský tiskař a nakladatel v roce 1580 ještě další dva rožmberské dřevořezy. Lomnického 

Písně nové byly ozdobeny jednak dřevořezem s modifikovanými medvědy štítonoši, 

jednak zmenšenou jezdeckou dřevořezovou grafikou, která napodobovala foliový dřevořez 

užitý Janem GUntherem v roce 1557. Tuto předlohu však Melantrich obohatilo nové 

prvky, například erb je již rozdělen na rožmberskou a ursinovskou část. Tento malý 

jezdecký dřevořez byl v dalším období mezi tiskaři (především u Jiřího Černého) velmi 

oblíben. 

Ačkoli bychom mohli předpokládat, že Melantrichúv nástupce Daniel Adam 

z Veleslavína, který ozdobil rožmberským erbem pčt z celkem sedmi dedikačních tisklI. 

využije štočky vytvořené svým předchúdcem, nestalo se tak. Veleslavínovy nové 

dřevořezy, které opakovaně používal, Melantrichovu Pl'edlohu sice poměrně věrně 

napodobují, v drobnostech se od ní přece jen odlišují. Tyto štočky použili i Veleslavínovy 

dčdicové při vydání druhé edice Carionovy kroniky v roce 1602. 

70 Jeho syn Jan ml. Jičínský kompozitorelll u Jiřího Melantricha v roce 1577; Karel Chyba, Slovník 
knihtiskařLI v Československu od nejstarších dob do roku 18óO. Pi'íloha in: Strahovská knihovna I, 1966 -
18/19, 1983/1984, s. 139. 
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Nejvíce tisků věnovaných Rožmberkům však vydal Jiří Černý z Černého Mostu. Bylo 

jich celkem 28 a dřevořez s rožmberským znakem přitom neobsahovalo jen pět z nich. 

Kromě jednoduchých doprovodných symbolů - v roce 1578 například doplnil titulní list 

k nuptiáliím Viléma z Rožmberka nápaditou růží v ozdobném rámci - střídal Černý několik 

typů dřevořezů. Rokem 1573 je datován dřevořez zobrazující medvědy štítonoše 

v ornamentálním oblouku, použit by I ale až o pět let pozděj i v tisku vydaném roku 1577 a 

později se v jiné knize neobjevuje. V letech 1575 - 1578 tiskl Černý výhradně rožmberský 

znak v architektonickém oblouku s medvědy štítonoši. Bylo již zmíněno ve třetí kapitole 

tohoto textu, že naprosto shodné vyobrazení nalézáme na jediném známém Vilémově 

supralibros z roku 1575. Navíc knihy, v nichž se tento typ dřevořezu objevuje, jsou bez 

výjimky věnovány tomuto Rožmberkovi. 71 Přestože nejsme schopni říci, kdo koho 

ovlivnil, o bezprostřední nápodobu jde v tomto případě zcela určitě. Se zcela stejným 

typem dřevořczu se setkáváme ještě v tisku vydaném v roce 1592 u Jana Schumanna. 

V letech 1587 - 1589 Jiří Čcrný navíc používal zjednodušenou verzi dřevořezu s 

medvědy štítonoši bez architektonického oblouku, jež ale byla obohacena o symbol 

Zlatého rouna, který upozorňoval na skutečnost, že byl tento řád Vilémovi slavnostně 

udělen. V roce 1606 se setkáváme i s další variantou dřevořezu - erb držený medvědy má 

jednodušší okraj a nemá kolanu řádu zlatého rouna. V letech 1595 - 1604 pak Černý 

s oblibou používal dva dřevořezy současně v jedné knize: jednoduchý rožmberský erb 

v prosté kartuši a zárovcň malý jezdecký dřevořez v kulatém rámci vytvořený zřejmě podle 

Melantrichova vzoru (erb však není rozdělený na ursinovskou a rožmberskou část). Ten 

pak převzala Schumannská tiskárna, která jej použila ve spisu z roku 1611 a také v jeho 

druhém vydání datovaném 1612. Zmíněný malý jezdecký dřevořez z Černého tiskárny se 

objevuje ve dvou variantách. První z roku 1586 má ve vrchní kartuši Vilémovo heslo 

"Festina lente"', v dalších tiscích, ktcré byly dedikovány již Petru Vokovi, má dřevořez 

jinou dataci (1591) a je kartuš prázdná. 

Celá řada především příležitostných tisků věnovaných Rožmberkům vyšla také u 

německého tiskaře Michaela Pcterleho v Praze. Poměrně dlouho však Peterle žádné 

rožmberské dřevořezy nepoužíval. Poprvé až v roce 1585, kdy užil jednoduchý 

rožmberský znak o rozměru 130 x 102 mm s řádem zlatého rouna, v rozích doplněný o 

čtyři ženské alegorické postavy. Prostý rožmberský erb pak použilo dva roky později a 

71 Isak Collijn, Nya bidrag till dct Rosenbergska biblioteket, Nordisk tidskrift tOr Bok=och Biblioteksvasen 
13. 1926,63 - 71. 
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v této podobě jej zcela převzala Schumanská tiskárna do tisku z roku 1606. Peterle v roce 

1592 vytvořil ještě další samostatnou variantu erbu drženého medvědy. 

Jak již bylo řečeno, v Schumanské tiskárně se spokojili s přebíráním starších vzorů 

z děl vydaných v tiskárně Jiřího Černého a nevytvořili žádnou novou variantu. Všechny 

varianty se odlišovaly jen doprovodnými prvky (architektonické rámce, portály a rodové 

iniciály).72 Samostatné dřevořezy nechal zpočátku zhotovovat ještě další pražský tiskař Jiří 

Jakubův Dačický, který v roce 1581 a 1584 použil sice již dobře známé téma medvědů 

štítonošů, ovšem v protaženějším tvaru rámovaném oválným věncem. Ale už v roce 1592 

v Zalužanského spisu použil shodný dřevořez se symbolem řádu zlatého rouna, jaký 

tisknul Jiří Černý v letech 1587 - 1591.73 

72 Jejich popis Petra Večer-ová. Šumanská tiskárna (1585-1628). Praha 2002. s. 68 - 69. 
73 Kontakty mezi těmito dvěma tiskar-i existovaly. v roce 1576 tiskli společně. viz Chyba. Slovník knihtiskar-ú 
.... s. 73. 
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7. ROŽMBERSKÁ KNIHOVNA PO ROCE 1611 

Petr Vok v závěti z roku 1610 zavázal své dědice k předání rodové knih{)vny nově zřízené 

škole v Soběslavi, kterou založil krátce před svou smrtí. Závažnost tohoto rozhodnutí je o 

to zřejmější, uvědomíme-li si, jaké množství péče bylo vynaloženo na správu rožmberské 

knižní sbírky v posledních letech jeho života. Vokúv záměr nebyl podle všeho veden jen 

prostou snahou zabezpečit potřeby soběslavské školy. Domnívám se, že poslední 

Rožmberk vědomě navázal na tradici německých protestanských knížat, která od poloviny 

16. století poměrně často věnovala své rodové knižní sbírky nově zakládaným univerzitám 

na svém území (např. Albrecht Braniborsko-Ansbašský v Královci, kurfiřt Ottheinrich 

v Heidelberku a další). Petrova donace mohla být zamýšlena i jako 'protiváha' k tehdy 

obvyklým rozsáhlým knižním darúm českých šlechticú nově zakládaným jezuitským 

kolejím najejich panstvích (Pernštejnové, Lobkovicové, páni z Hradce). 

Plán samostatného objektu určeného rožmberské knihovně, který měl navazovat na již 

dokončený projekt školní budovy v Soběslavi, byl ještě vytvářen v intencích Vokovy 

závěti. Nakonec však Jan Jiří ze Švamberka, Vokúv dědic, přání posledního Rožmberka 

nesplnil. Přestože byl dokonce jmenován jedním z poručníkú soběslavské školy, na jeho 

příkaz zústala rožmberská knihovna v třeboňském zámku. Podle neověřených zpráv měli 

Soběslavští jen možnost spatřit krasopisně sepsaný inventář rožmberské knihovny (zřejmě 

originál rožmberského katalogu), který radním zaslal Václav Březan.' 

O aúvodech, které vedly Jana Jiřího ze Švamberka k rozho'dnutí ponechat Sl 

rožmberskou knihovnu, nic bližšího nevíme. Protože však Švamberkové nepatřili 

k osobnostem s výraznějším bibliofilským cítěním, není vyloučeno, že jejich rozhodnutí 

mohl ovlivnit Václav Březan, který přešel do švamberských služeb. Byl to ostatně právě 

on. kdo se po Vokově smrti postaralo kontinuální. byť jen dočasný rozvoj v té době již 

bývalé rožmberské sbírky. 

5. června 1612 koupil Jan Jiří ze Švamberka na popud Václava Březana za 250 kop 

knihovnu rožmberského dvorního lékaře a astronoma Heřmana Buldera, jenž zemřel 

v únoru téhož roku.2 Ten byl v rožmberských službách od roku 1581 zaměstnán jako 

astľonom a astrolog a později se stal i dvorním lékařem. Koupě jeho knihovny, obsahující 

449 svazkú. byla zřejmě jedinou rozsáhlejší knižní akvizicí, kterou Švamberkové 

I www./rose/articles/1614-škola.htm (zdroj Soběslav 1390-1990, MěNY Soběslav 1990). 
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uskutečnili. 3 Bulderova knižní sbírka měla charakteristické rysy profesionální, odborně 

zaměřené osobní knihovny. Význam, jenž tento učenec přikládal medicíně a matematice, 

se projevil nejen v mimořádném zastoupení obou zmíněných oború (viz tabulka), ale i 

voborovém uspořádání jeho knihovny, které známe díky SOUpISU vyhotovenému 

Václavem Březanem v době jejího převzetí. 4 Tento seznam měl sice jen provizorní 

charakter, záznamy však obsahovaly všechny údaje nutné k jednoznačné identitikaci knih: 

na prvním místě zachycovaly jméno nebo příjmení autora, za ním následoval titul a údaj o 

místě a roku vydání (příloha IV lobr. 13). V Bulderově knihovně stály na předním místě 

matematické spisy, následované lékařskými knihami, spisy z oblasti historie a politiky a až 

na posledním místě bylo několik knih teologického a filosofického zaměření včetně 

básnických sbírek. 

Zastoupení oborů v knihovně Heřmana BuMera 

Historie a Filosolie a 
Matematika Medicína politika Teologie poetika 

folia 28 34 26 2 9 

kvarty 65 71 14 3 6 

osmerky 21 94 ')" _.J 7 13 

malé formáty ')" _.J 6 4 

celkem 114 222 69 12 32 

Bulderova knihovna by si zasloužila samostatný rozbor nejen proto, že obsahovala 

zajímavý výběr základních přírodovědných děl své doby vydávaných po celé Evropě 

(včetně spisú takových autorú jako byl M. Koperník nebo G. Galilei), ale i proto; že 

obsahovala celou řadu textú bohemikální povahy. Zejména zastoupení přírodovědných 

pojednání autorú z rudoltinské Prahy - například Johanna Keplera (7 děl), Martina 

Rulanda (4 díla), Tychona Brahe (4 díla) nebo Nicolaa Ursa (5 děl) - bylo ve sbírce tohoto 

rožmberského lékaře dokonce vyšší než v mnohem rozsáhlejší rožmberské knihovně. Pro 

Bulderúv knižní soubor byla naopak typická poměrně výrazná absence děl, jejichž autoři 

byli bezprostředně spjati s rožmberským dvorem. Z jejich tvorby tento lékař a astronom 

vlastnil jen nesvázaný exemplář s básnickým popisem krumlovských zahrad Joannese 

Brachmana vydaný v Lehnici roku 1601, dále protibelarminiovskou sbírku sestavenou 

2 Třebolí: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a. 1'01. 195). Koupi mčl spolu s Březanem 
zprostředkovat také dvorský lékař Samuel Schatz, viz Dudáček. Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 
20. 
3 Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské kn ihovny ... , s. 20 uvád í počet 413 kn ih v B ulderově kn ihovně. 
I TřebOll: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a. ff 179-1(4). 
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Theobaldem Hackem z roku 1606 a německé vydání české konfese z roku 1608, které 

financoval Petr Vok. 5 

Heřman Bulderus svou knihovnu promyšleně rozšiřoval, což dokládá i pět 

nakladatelských katalogú z let 1594 - 1603, které byly součástí jeho knižní sbírky.6 

Dochovaný exemplář nakladatelského katalogu frankfurtského tiskaře Nicolaa Bassého 

z roku 1592 byl zjevně aktivně používán - je plný poznámek a zatržení týkajících se knih 

matematického a astronomického zaměřenÍ. Naopak rožmberský exemplář téhož katalogu, 

rovněž dochovaný, zústal naopak zcela nedotčený.7 

V lékař'ově knihovně se nacházelo poměrně značné množství nesvázaných knih. 9. 

června 1612, tedy už čtyři dny po uzavření kupní smlouvy s Bulderovými dědici, připravil 

Březan zásilku knih, které byly v následujících dnech odeslány k svázání Janu Kempfovi 

do Českého Krumlova. Březan v přiloženém soupisu přesně vyznačil, které tituly a 

v jakém pořadí mají být svázány do konvolutú (týkalo se to například již zmíněných čtyř 

méně objemných nakladatelských seznamú).x V zásilce se však nenacházely pouze knihy 

z Bulderovy sbírky, další pocházely zřejmě z púvodní knihovny Švamberkťt. Desky čerstvě 

svázaných knih byly již označeny zbrusu novým švamberským supralibros, vytvořeným 

podle rožmberského vzoru. Pouze vazby sedmi foliových svazkú byly podle Březanových 

propozic opatřeny ještě supralibros Rožmberkú.9 Za Švamberkú zústala zachována i 

charakteristická podoba rožmberské vazby sestávající z pergamenového nebo koženého 

překryvu, zelených tkanic a jasně červené ořízky. Hřbety Bulderových knih nechal Václav 

Březan ozdobit rukopisným záznamem s titulem díla, stejně jako tomu bylo u ostatních 

knih v rožmberské knihovně, ale na titulní stranu všech svazkú z Bulderovy pozůstalosti 

Březan poznamenal jejich púvodní provenienci. 1o 

Rozsáhlá knihovna jihočeského lékaře se však faktickou součástí rožmberské knihovny 

nikdy nestala. Nově získané knihy nejenže nebyly zapsány do nedávno dokončeného 

katalogu, ale ani nebyly rozpuštěny do rožmberské knižní sbírky. Fyzické oddělení nově 

získaných knih, na které se nevztahovalo ustanovení Vokovy závěti, bylo logické do doby, 

5 V Bulderově knihovně se mimo jiné nacházel výtisk ze stejného vydání díla Fr. Pucciho, De Christi 
scrmloris eflicacilalc i/l omnihl/s cl singl/li.l· hO/7/inihl/s, Gouda 1592, jaké bylo v rožmberské knihovně, 
srovnej Třeboií: Státní oblastní archiv (CR- z Rožmberka, 20a, tol. 192v). 
" Jednalo se o nakladatelské seznamy těchto tiskáren: Henninga Grosse (1600), Commeliovy tiskárny 
v Heidelberku (1599), Wecheliovské tiskúrny (1603 a 1594), a Nicolaa Bassého (1592). 
7 Bulderúm exemplář se dochoval ve Vilsteriis: Sti ťts- och landsbiblioteket (2: 14). 
x Třeboií: Stútní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a, tol. 198r). 
" DLlvodcm snad mohla být skutečnost. že švamberská supralibros menších rozměrú byla vhodná spíše pro 
menší tormúty knih; Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 22 se domnívá, že jde o knihy 
z pClvodní rožmberské knihovny, které měly patřit soběslavské škole. 
III Nejčastěji ve formě ,Er lihris HCI'l1/i1I1/li !Jl/ldcri olim". 



než Švamberkové detinitivně rozhodli o osudu rožmberské knihovny a jejím (ne)předání 

do Soběslavi. Knihy však nebyly do rožmberského fondu začleněny ani později. Ale i to je 

pochopitelné: najít místo pro téměř pět set dalších svazků uprostřed přeplněných regálů by 

bylo stejně obtížné jako připsání všech titulů na správné místo v rožmberském katalogu, 

aniž by bylo porušeno jeho lokačně-autorské třídění. II ./e velmi pravděpodobné, že i 

v Praze, kam byla rožmberská knihovna přemístěna na konci 40. let 17. století, byla tato 

unikátní sbírka držena zvlášť, byť v bezprostřední blízkosti původní rožmberské 

bibliotéky. Fyzicky oddělená knihovna Heřmana Buldera se proto pravděpodobně stala 

cílem mnoha nenechavclI a byl z ní odcizen větší počet exemplářl1. O tom svědčí poměrně 

výrazné množství knih z této sbírky, které se dnes nachází v německých knihovnách (v 

Hamburku, Marburku a dalších městech), kam se dostaly přímo z Prahy prostřednictvím 

německých a švédských žoldnéřů. Větší část Bulderových knih však přece jen podstoupila 

nelehkou cestu s rožmberskou rodovou sbírkou a dnes se s nimi můžeme setkat především 

v různých švédských (Stockholm, Lund, Vasteras), ale i nizozemských knihovnách. 12 

Po smrti Jana Jiřího ze Švamberka v roce 1617 se rožmberského dědictví ujal jeho 

bratr Petr ze Švamberka. Někdy v této době se ztrácí i stopy o pobytu Václava Březana na 

třeboňském dvoře, ačkoli není jasné, zda zemřeL či ze švamberských služeb odešel. .liž 

tehdy, bez dohledu pečlivého správce, knihovna zřejmě nebyla tak přísně střežena, a tak 

patrně docházelo k postupným ztrátám jednotlivých knih. Ke knižnímu fondu měli ostatně 

i dříve (byť omezený) přístup například výše postavení rožmberští úředníci, kteří 

s vracením knih také často nepospíchali. Například i v Bulderově knihovně našel Václav 

Březan po jeho smrti jeden rožmberský exemplář 13 a jak poznamenal V. Bok, není 

vyloučeno, že některé knihy z rožmberské sbírky získal před rokem 1618 do svého 

vlastnictví i německý sekretář Theobald Hock. 14 Před rokem 1616 se z rožmberské 

knihovny "vytratil" také konvolut dvou prvotiskú, který kdysi patřil třeboJ1skému klášteru. 

Již tehdy jej vlastnil olomoucký kanovník Andreas Kindler, který tento exemplář o čtyři 

roky později daroval klášteru sv. Bernarda v Olomouci. I tam jej však našli Švédové, a tak 

II Bulderova knihovna zabírala něco kolem dvaceti metrú polic. pokud bychom počítali asi 20 svazkLI na 
jeden běžný metr, podle Kaltwassera, Die Bibliothek als Museum .... s. 17. 
12 Například Stockholm: Kungliga biblioteket (inkub. num. 433); Lund: Universitetsbiblioteket (8 děl se 
švamberským supralibros. z toho sedm pochází z bývalé Bulderovy knihovny - podle Waldeho. 
Storhetstidens litterara krigsbyten ... , s. 319); Vastenls: Stiťts- och landsbiblioteket (2:14; 2:9; 193); Leiden: 
Universitetsbiblioteket (Cod. Voss. II/Q. 5); Boeren, Codices Vossiani Chymici , .. , s. 270. 
13 Třeboň: Státní oblastní archiv (CR - z Rožmberka, 20a. fol. 180: Petru s Ramus, SC!70/lI 11/(//hC/l/ulica. 

Frankfurt am Main 1599), Březan u tohoto titulu poznamenal "C!il/CCS,\'(/ pcr/inclI/ ad roscll!Jcrgic. !Jih/in/h.": 

V rožmberském katalogu se kniha nacházela v oddílu Filosofie. fol. 161 n. tudíž si ji 13ulderus zřejmě vypújčil 
až po dokončeni katalogu. 
14 Bok, Poznámky k životu a dílu .... s. 238. 
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se tento rožmberský unikát na konci 40. let paradoxně znovu setkal s ostatními 

rožmberskými knihami ve Stockholmu, kam se dostal o rok dříve s válečnou kořistí 

z Olomouce. 15 Poměrně krátce si v rožmberské knihovně pobyl i cestopis Angličana 

Joanna Pitsia z roku 1604. Ač opatřen rožmberským exlibris, do Březanova katalogu už 

zapsán nebyl. V roce 1614 jej prokazatelně vlastnil Tobias Gostinus z Kroměříže a ještě 

později knihovna dominikánú ve Znojmě. 16 

Petr ze Švamberka se aktivně zapojil do přípravy českého stavovského povstání. Před 

osobní perzekucí, která následovala po prohře v roce 1621, jej uchránila jen přirozená smrt, 

jež přišla o rok dříve. Švamberský majetek však jako celek propadl královské koruně. 

Císař Ferdinand ll. nejprve pověřil regentskou správou švamberských statkú Viléma 

Slavatu, ale už v roce 1625 postoupil panství svému synovi, pozdějšímu císaři 

Ferdinandovi III. Ten za správce svěřeného majetku určil bratry Adriana a Jana z 

Eckersdorfu. 17 Rychlé střídání vlastníkú třeboňského panství, trvající až do roku 1644, se 

ovšem ani v nejmenším netýkalo bývalé rožmberské knihovny. Na osobní přání 

Ferdinanda III. byl knižní fond vyňat z třeboňského majetku a podléhal výhradně 

Habsburkovým rozhodnutím. 

O správě třeboií.ské knihovny v dlouhém období let 1625 - 1647 máme jen útržkovité 

informace. V roce 1625 upozorňoval Adam Putschar, tehdejší správce panství, na 

skutečnost, že ve sbírce chybí několik knih, zejména ty v nákladných vazbách se stříbrným 

kováním. IX Výrazný zásah do struktury - už bývalé - rožmberské knihovny však 

představovala až extradice knih, které měly být vráceny znovuobnoveným 

augustiniánským klášterúm v Třeboni a v Borovanech. 19 Již v roce 1632 nařídil Ferdinand 

llI. gubernátorovi Janovi z Eckersdorfu, aby třeboňskému klášteru vydal ty knihy, u nichž 

bude možné prokázat púvodní klášterní provenienci. Nařízení se opakovalo 

v následujícím roce?) Kanovníci za gubernátorova dohledu knihy skutečně dohledali, ty 

ale nadále zůstaly součástí rožmberské knihovny. K fyzickému vydělení klášterních knih 

15 Ani ve Švédsku však jeho pout" nekončila. Exemplář byl součástí daru královny Kristiny gymnáziu ve 
Strangnas, v 18. století byl prodán v hromadné aukci a dnes se nachází v dánské královské knihovně 
v Kodani, viz Victor Madsen, Katalog over det Kongelige Biblioteks lnkunabler, Kobenhavn 1935, Č. 686 a 
2050. 
16 Joannes Pitsius, De peregrinu/ione /ihri sep/elll, Dlisseldorf 1604: Vladislav Dokoupil, Dějiny moravských 
klášterních knihoven, I3rno 1978. s. 328. 
17 Schieche. Die Rosenbergische I3ibliothek .... s. 119. 
IX Uvádí Dudáček. Vznik a vývoj rožmberské knihovny .... s. 49. 
19 Nové a zásadní informace o prúběhu knižních restituCÍ oběma klášterllln přinesl Dudáček, Vznik a vývoj 
rožmberské knihovny .... s. 50 - 54: K prť'lběhu celé restituce také Salaba. K dějinám někdejšího 

augustiúnského kláštera v Třeboni .... passim (o restituci knih se nezmiňuje). 
21) Mareš. Literární púsobení třeboi1ského kláštera .... s. 538. 
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došlo až v roce 1637 v souvislosti s postoupením třeboňského panství císařově sestře 

Cecilii Renatě, klášterům byly ale vydány až o mnoho let později. I přes mnohaleté průtahy 

patřilo vrácení knih podle všeho k nejméně problematické fázi celého restitučního procesu. 

Ostatní majetkové spory třeboňského kláštera, způsobené nepřesně definovaným 

restitučním nařízením, trvaly několik dalších desítek let. Ostatně původně klášterní knihy 

byly delimitovány z knižního fondu ve vlastnictví Habsburků, zjejichž podnětu byly oba 

kláštery obnovovány. 

Kritéria, podle kterých měly být exempláře z rožmberské knihovny pro kláštery 

vybírány a která byla daná císařovým nařízením, však nebyla vždy dodržena. Starší 

vlastnické přípisky obou klášterů ze 14. a 15. století totiž obsahovala jen část vrácených 

rukopisů a prvotiskú (z dochovaných 204 tl'eboňských rukopisú mělo jen 83 púvodní 

vlastnické přípisy a ze 47 rukopisů vrácených borovanskému klášteru mělo provenienční 

přípisky jen 17, mezi prvotisky bylo těchto knih bez původní provenience ještě více). Noví 

řeholníci si dokonce přisvojili i exempláře, které ani jednomu klášteru dříve prokazatelně 

nepatřily. Mezi tyto klášterní "benefity"patřily například knihy vytištěné až po zrušení 

obou klášterú v 60. letech 16. století.21 Třeboňští augustiniáni si přivlastnili i Theobaldův 

spis o husitských válkách z majetku Václava Březana vydaný v roce 1602 (příloha IV lobl'. 

14).22 Výjimkou nebyl ani případ, kdy rukopis púvodně náležející borovanskému klášteru 

dostali po restituci v 17. století třeboňští augustiniáni.23 Třeboňští kanovníci si zase 

přisvojili sporný prvotisk, který sice v 15. století patřil borovanskému klášteru, ale do 

rožmberské knihovny se dostal koupí knižní pozústalosti prachatického faráře Jakuba 

Pavla Mirotického v roce 1600, a nepatřil tudíž mezi Vilémem konfiskované knihy.24 

Dochované rožmberské exempláře ojediněle svědčí také o tom, že naopak některé knihy 

s původní klášterní proveniencí buď omylem, či kvťlii nepozornosti správcú knihovny 

zústaly i po restituci součástí rožmberské sbírky. Patří mezi ně například rukopis ze 14. 

století, který se dnes nachází ve Vatikánské knihovně v Římě. 25 Pozornosti kanovníkú 

unikl pravděpodobně díky tomu, že staré rukopisné exlibris kláštera se v tomto exempláři 

11 Praha: Národní knihovna (5 H 63 - tisk vydán v Benátkách 1596), (10 H 107 - tisk vydán v Norimberku 
1595). 
21 Praha: Národní knihovna (10 H 107); Zbyněk Malý, mezanovy poznámky o válkách husitských ... , s. 201 
- 207; Další exempláf" z majetku Václava Březana putoval s rožmberskou knihovnou do Švédska, dnes se 
nachází v Lundu: Universitetsbiblioteket (Amandus Polanus von Polanclsdorffs, S)'I1/phrlllia caf!lOlicLI, Basel 
1607), poclle Walcleho, Storhetsticlens litterara krigsbyten ... I, s. 319. 
2~ Truhlář, Catalogus coclicum manu scriptorum latinorull1 ... , Č. 1106. 
24 Karel Hlincll, Rožmberské knihy na Strahově, Jihočeský sborník historický 60 - 61, 1991 - 92, s. 20 - 21. 
25 Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana (Nr. 66); rukoris popsal Dudík, Her Romanull1 ... , s. 202. 
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nacházelo až na straně 146, nikoli na titulním listu, jak bylo obvyklé v ostatních klášterních 

rukopisech a prvotiscích. 

Emil Schieche odhaduje, že z rožmberské knihovny bylo klášterům vráceno o dvě 

pětiny více rukopisů, než Vilém zabavil při jejich zrušení. Podle všeho nejde o nadnesený 

údaj.2ó Karel Dudáček nalezl inventář restituovaných knih z roku 1659, podle kterého bylo 

znovuobnoveným církevním institucím vráceno 850 rukopisů a 262 tisků.27 Po delimitaci 

několika set svazkll ve prospěch klášterů se orientace ve fondu rožmberské knihovny 

zřejmě stala již natolik nepřehlednou, že se její tehdejší správci pokusili sbírku 

zreorganizovat a vytvořit k ní lokační katalog. Podobně postupoval v téže době například i 

vídeňský dvorský knihovník Sebastian Tengnagel, který mezery po knihách odeslaných do 

Prahy průběžně zaplňoval novými přírůstky.28 Inventarizace bývalé rožmberské knihovny 

však zřejmě nebyla nikdy dokončena, jak naznačují dochované zlomky lokačních soupisů, 

které analyzoval 1. Hlaváček?) I za této nepřehledné situace byly však z knihovny 

půjčovány četné svazky, o čemž svědčí dochovaný výpůjční rejstřík z roku 1639.30 Na 

výpůjčky, které uskutečllovali převážně třeboňští augustiniáni a vyšší rožmberští úředníci, 

dohlížel purkrabí Eliáš Hupfau. Byl zřejmě jediný, kdo měl do - teď již císařské -

knihovny přístup. 

Přestože byly klášterní knihy fyzicky vyčleněny již kolem roku 1637, ve zdech 

třeboňského zámku zLIstaly uloženy až do roku 1665. Toho si ostatně povšiml i Bohuslav 

Balbín při svých opakovaných návštěvách Třeboně.31 Borovanské exempláře byly 

z rožmberského fondu vydělovány pravděpodobně souběžně s vyřazováním knih 

třeboňských augustiniánů, ale na cestu do borovanské kanonie se vydaly stejně jako ty 

třeboňské až v 60. letech. Svědčí o tom pamětní zápisy na některých dochovaných 

exemplářích, datované lety 1660 a 1665. 32 

Z asi 1200 knih, které oba kláštery v restituci získaly, se do současnosti dochovalo jen 

278 rukopisů, 114 prvotiskových svazků a několik tiskLI vydaných po roce 1500. Většina 

z nich se dnes nachází ve fondech Národní knihovny ČR, kam se knihy z obou 

2i> Schicche, Die Rosenbergische Bibliothek ... , s. 119 - 120; Callmer, Konigin Christina ... , s. 127 uvádí, že 
po klášterní restituci ubylo z rožmberské knihovny z původních 800 rukopisů asi čtvl1inajejich počtu. 

II 27 Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 19. 
II 28 Unterkircher, Hugo Blotius und seine ersten Nachfolger (1575 - 1663) ... , s. 129 - 145. 
i 2') Hlaváček, Z českých knihoven na počátku 17. století ... , passim. 

'u Výpújční rejstř"ík uložený v Třeboni: Státní oblastní archiv (Vs Třeboň, lB 61 4d) objevil Dudáček, Vznik 
a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 17 a 52. 
'I Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 54; Balbín, Bohemia docta ." III, s. 140 a 149; 
Antonín Rejzek, P. Bohuslav Balbín T. J. Jeho život a práce, Praha 1908, s. 72. 
32 Praha: Núrodní knihovna (44 D 43), (40 D 17) a další; tyto exempláře mají na titulních stranách zápisy 
typu .,CO/l: Reg: !Jo/"Ovulliellsiblls hoc !llissalc {rae/il/lI11 ex Bibliolheca RosenhergiwlLI. I rí61r 
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augustiniánských klášterů dostaly po jejich deíinitivním zrušení v rocc 1785.33 Ve fondu 

Národní knihovny se tak kromě několika tiskú ze 16. století nalézá celkem 260 latinských, 

10 německých, 5 českých rukopisů a celkem 96 prvotiskových svazkú s rožmberským 

exlibris.34 Několik dalších prvotiskú a rukopisů klášterní provenience, které prošly 

rožmberskou knihovnou, se jednotlivě nachází i v jiných českých knihovnách (dva 

rukopisy a tři prvotisky v Knihovně premonstrátú na Strahově35 , jeden prvotisk v Jihočeské 

vědecké knihovně v Českých Budějovicích36 , dva prvotisky a jeden rukopis v Knihovně 

Národního muzea v Praze37 a jeden prvotisk v Muzeu v České Lípě.3~ Tyto knihy se mimo 

fond třeboňských augustiniánú dostaly jako dar jiným klášterllll1 tohoto řádu (exemplář 

v České Lípě) nebo jihočeským církevním institucím (exemplář v Jihočeské vědecké 

knihovně v Českých Budějovicích), případně prodejem duplikátú, darem či odcizením po 

zrušení kláštera v Třeboni nebo během jejich umístění ve Veřejné a univerzitní knihovně. 

Některé dalŠÍ klášterní rukopisy se také dochovaly i v dnešním Státním oblastním archivu 

v Třeboni. Není vyloučeno, že alespoň část z nich pochází ze zbytků klášterní knihovny, 

které se podle J. Salaby ještě na konci 19. století nacházely na děkanství v Třeboni.39 

Ferdinand III. projevil po svém nástupu na císařský trlm v roce 1637 přání spojit 

rožmberskou knihovnu s císařskými sbírkami a knihovnou v Praze. Ještě před odvozem 

knihovny z Třeboně byl údajně vyhotoven nový inventář (v květnu 1646), dnes však o něm 

33 Bohumír Lifka, Die Klosterbibliotheken in Bohmen v Sankt Wiborada III, 1936, s. 59 uvádí nesprávný 
údaj, že i tyto třeboňské knihy byly z Třeboně odvezeny do Švédska - cituje Hlaváček, Studie k dějinám 
knihoven v českém státě v době předhusitské. Knihovna kláštera třebOllského ... , s. 28; Přehledově o 
rožmberských knihách ve fondech Národní knihovny Lenka Veselá, Rožmberská knihovna, in: Průvodce po 
fondech Národní knihovny, Praha (v tisku). 
34 Rukopisy eviduje Truhlář v publikovaných katalozích rukopisů Národní knihovny (srovnej citovaná 
literatura); za zpřístupnění seznamu prvotisků z obou zmíněných klášterů patří mé poděkování PhDr. Kamilu 
Boldanovi z Národní knihovny ČR; Mirko Riedl, Katalog prvotisků jihočeských knihoven, Praha 1974, s. 9, 
uvádí 122 prvotisků (zřejmě počet titulll, nikoli svazkll); V této studii zmíněných 96 exemplá]-ú je vymezeno 
tím, že nesou jednoznačně charakterizované stopy rožmberské provenience v podobě supralibros nebo 
exlibris. 
35 Praha: Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově (DC III II), (DB III 10) - za upozornění na tyto dva 
dosud nezkatalogizované strahovské rukopisy patří mllj clík kolegovi Mgr. Michalu Dragounovi; o 
strahovských prvotiscích referoval Hejnic, Několik svazkú z knihovny Petra Voka ... , s. 23 a HOnclL 
Rožmberské knihy na Strahově ... , passim. 
36 České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovně (Knihovna kláštera hantiškánú v Bechyni, I Be 14): 
Bohumil Ryba, Soupisy rukopisú a starých tiskLI z fondu Státní vědecké knihovny v Č'eských Budějovicích 3, 
České Budějov ice 1985, Č. 216. 
37 Praha: K;1ihovna Národního muzea (67 C 8), (66 C I), (XIV E 14); Hejnic, Několik svazkú z knihovny 
Petra Voka ... , s. 21 - 23; Šimáková - Vrchotka, Katalog prvotiskCI Knihovny Národního muzea v Praze .... 
Č. 954; Bartoš, Soupis rukopisú Národního muzea v Praze ... , Č. 3489. 
3R Česká Lípa: Vlastivědné muzeum (přír. Č. 20410): Hejnic, Několik svazkll z knihovny Petra Voka .. , s. 21 
-22: prvotisk daroval augustiniánskému klášteru v ('eské Lípě Fr. AnI. Čakert. IJejmě člen tř"eboiiského nebo 
borovanského kláštera. 
3~ Salaba, K dějinám někdejšího augustiánského klúštera v Tf'eboni "', s. 278, pOZll. 18. 



není nic známo.4o K uskutečnění císařova plánu sice došlo až v roce 1647, konkrétní knihy, 

které Ferdinanda osobně zajímaly (např. hebraika), však byly zřejmě z rožmberské 

knihovny prllběžně přemísťovány do Prahy. Proč císař trval v době vrcholících válečných 

střetli na odvozu rožmberské knihovny do české metropole, která byla stejně jako Vídeň 

ohrožená nepřátelskými vojsky? Jedním z důvodů mohla být skutečnost, že rozsáhlá 

císařská knihovna ve Vídni zápasila s nedostatkem prostoru už od konce 16. století. 

Rozhodujícím faktorem však byla zřejmě skutečnost, že na Pražském hradě zllstávala 

uložena vysoce hodnotná sbírka kuriozit a uměleckých děl z doby Rudolfa II. Tamní 

královská knihovna, která měla výhradně příručkový a výběrový charakter, zllstávala zcela 

v jejím stínu. Rudolf II. a jeho nástupci si sice konkrétní tituly nechávali zasílat z dvorské 

knižní sbírky ve Vídni svými knihovníky, knihovnu v Praze však systematicky nebudovali. 

Ferdinandův nápad přesunout rožmberskou sbírku na Pražský hrad se proto jeví jako 

logický, neboť tato po všech stránkách reprezentativní knihovna mohla tvořit odpovídající 

protiváhu k císařským sbírkám a dovršit tolik požadovaný ideál, jaký představovalo 

spojení sběratelské knihovny s kunstkomorou v reprezentativní celek. 

Odvozem a reinventarizací byly pověření dva jezuité z Jindřichova Hradce, na cestu 

dohlížel Vavřinec Perger. 41 Knihovna opustila Třeboň v říjnu 1647 na vozech, které za 

doprovodu čtyř mušketýrů směřovali do Týna nad Vltavou. Tam byly knihy naloženy na 

deset dřevěných vorli, na nichž knihovna odplula po Vltavě do Prahy. Tam byl dozorem 

nad knihovnou, umístěnou v západním křídle Pražského hradu, pověřen Matouš Maudtner 

(funkci prefekta královské knihovny zastával až do roku 1663).42 Byl to právě on, kdo do 

královské knihovny povolil vstup zvědavému jezuitovi Balbínovi, který chtěl nedávno 

dorazivší rožmberskou sbírku spatřit na vlastní oči. Balbína při návštěvě, jež se uskutečnila 

ještě na sklonku roku 1647, doprovázel ředitel jezuitské tiskárny u sv. Klimenta. Nejednalo 

se o pouhou formální návštěvu, nýbrž o důkladnou studijní prohlídku. Balbín při ní mezi 

rožmberskými manuskripty objevil důležitý rukopis Arnošta z Pardubic známý pod 

názvem Maria/e. Fascinován svým nálezem, požádalo jeho zapůjčení a o povolení vydat 

rukopis tiskem v jezuitské tiskárně. A však dříve, než byl rukopis opsán a vrácen zpět do 

královské knihovny, obsadili Hrad Švédové a pražské sbírky odvezli. Plenění švédských 

vojsk v Praze se sice podepsalo i na Arnoštově rukopisu, přesto však Balbín jeho torzo 

40 Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny .... s. 54. 
II Podrobně k odvozu Dudáček, Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 54; též Salaba, Několik poznámek 
k vývoji a osudúm rožmberské knihovny ... , s. 12. 
42 Podle Dudáčka. Vznik a vývoj rožmberské knihovny ... , s. 54 byla malá část knihovny v Praze uložena do 
Emauzského klúštera. 
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dokázal zachránit a později je předal do dvorské knihovny ve Vídni. Tam je uložen 

dodnes. 43 

7.1. Rožmberské knihy v českých knihovnách 

Ferdinandovo rozhodnutí přestěhovat rožmberskou knihovnu na Pražský hrad mohlo 

souviset rovněž s jeho obavami z postupných ztrát knih, ke kterým bezesporu docházelo. O 

tom svědčí nejen zmíněná stížnost správce panství z roku 1625, ale i některé dochované 

výtisky. Například rožmberský exemplář lékařské příručky Johanna Witticha, vydané 

v Lipsku roku 1585, vlastnil už v roce 1644 blíže neznámý německý lékař Hans Schnurer, 

který ji tehdy dostal od jakéhosi Hanse Targa.44 Již v roce 1633 vlastnili pražští kapucíni 

prvotisk Schedelovy kroniky světa (1493), který zřejmě také pocházel z rožmberské 

k 'h 45 nI ovny. 

Přestože u většiny původně rožmberských knih, které se dnes ojediněle nachází 

v českých knihovnách, můžeme důvodně předpokládat, že se z jihočeské sbírky "vytratily" 

ještě před jejím odvozem do Švédska, lze jen výjimečně tyto okolnosti i jejich další osudy 

blíže rekonstruovat. Kromě přirozených ztrát (zejména krádeží a nevrácených výpůjček) 

v letech 1625 - 1647 musíme předpokládat další dvě varianty, díky nimž některé 

rožmberské exempláře zůstal y na českém územÍ. 

Existuje hypotéza, že i po převozu knih do Prahy zůstaly na třeboňském zámku určité 

zbytky původní rodové sbírky. V tomto smyslu se například vyjádřil již Rafael Ungar. 

bohužel své tvrzení blíže nevysvětli1.46 O sto let později se v Třeboni mělo nacházet již jen 

devět latinských rukopisů z rožmberské knihovny.47 Ty lze s největší pravděpodobností 

ztotožnit s deseti rožmberskými manuskripty, které se dodnes nacházejí ve sbírce rukopisú 

Státního oblastního archivu.48 

Je však zajímavé, že v letech 1653 - 1656 získala větší počet knih s rožmberským 

supralibros a exlibris (později byly částečně odstraněny) také jezuitská kolej v./indřichově 

43 Antonín Rejzek, Bohuslav Balbín ... , s. 95 - 94. 
44 Praha: Knihovna Premonstrátského kláštera na Strahově (DR III 20). 
45 Praha: Knihovna Národního muzea (fond Nové Hrady v jižních ('echách sign. 226); Šimúkovcí - Vrchotka. 
Katalog prvotiskú Knihovny Ncírodního muzea v Praze ... , Č. 17.f9: prvotisk má zcela novou barokní 
převazbu a o rožmberské provenienci svědčí jen pozdější vpisek "i\us den Rosenberger Sammlungen" na 
předsádce. 

,)6 V komentáři k dílu B. Balbína, Bohemia docta ... III. pozn. 16. 
47 Schieche, Die Rosenbergísche Bibliothek ... , s. 139 s odvoláním na Wagnera, Wiss. Schwindel in 
Mittelungen des Vereins fOr Geschichte der Deutschen XVI, 1877, s. 118. 
,)8 Eviduje Weber -- Tříška, Soupis rukopisll v Třeboni a v Českém Krumlově ... , Č. 13. n, 41. 43-47, 58, 62. 
64. 
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Hradci. Dosud je známo celkem pět těchto děl, které se dnes nacházejí ve fondech Národní 

knihovny.49 Samozřejmě není vyloučeno, že tyto knihy pro svou kolej získali (at' už 

jakýmkoli zpúsobem) už v roce 1647 zmínění hradečtí jezuité, kteří byli pověřeni 

zorganizovat odvoz knihovny do Prahy. 

Přímou cestu z Třeboně múžeme také předpokládat u většiny rožmberských knih, které 

se v průběhu 17. století ocitly v knihovnách jihočeských církevních institucí či osob 

(například františkánského kláštera v Bechyni50 nebo Jana Františka Offingera z Českých 

Budějovic51 , na jihu Čech zřejmě zústal i konvolut prvotiskú a tiskú uchovávaný dnes 

v Státní vědecké knihovně v Plzni 5
\ 

K dalším ztrátám pravděpodobně docházelo během krátkého umístění knihovny v Praze 

v letech 1647 - 1648, především však v době okupace Hradu švédskými vojsky. Konvolut 

prvotisků z rožmberské knihovny koupil na pražském trhu v roce 1650 známý Vavřinec 

Benedikt Mecer, pozdější autor rozprávek o Petru Vokovi. Není přitom pochyb, že se tato 

kniha z rožmberské knihovny "ztratila" v prúběhu či v závěru jejího pražského 

intermezza. 53 Podobné osudy měl zřejmě i rožmberský konvolut pěti převážně 

topografických děl, který v roce 1678 vlastnil známý barokní dějepisec Tomáš Pešina 

z Čechorodu. 54 Vlastníky dalších rožmberských knih, které zřejmě byly ze sbírky vyděleny 

ještě v Praze, byl Joannes .Jacob Rincolin (podepsán k roku 1652)55 a Thomas Carolus 

Hanzelius Kamenius (k roku 1655).56 

Rozkrádání svazkú z rožmberské knihovny - ať Švédy nebo domácím obyvatelstvem -

zřejmě pokračovalo i během cesty po Labi, po němž válečná kořist opouštěla Čechy. 

Poněkud kurióznÍ, patrně ne však ojedinělý osud naznačují přípisky v rožmberském 

~9 Praha: Národní knihovna (5 B 61), (9 J 93), (9 J 110), (10 B 55), (14 J 75). Exempláře byly zjištěny 
fyzickým průzkumem fondu knihovny jindřichohradecké jezuitské koleje na základě Tobolkova soupisu této 
knihovny, viz Tobolka, Národní a universitní knihovna v Praze ... , s. 76. 
50 České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna (Františkánská knihovna v Bechyni, sign. 2 Be 10); Mirko 
Riedl, Katalog prvotisků jihočeských knihoven, Praha 1974, Č. 22. 
'I České Budějovice: Jihočeské muzeum (sign. 2102); Riedl, Prvotisky ... , Č. 150. Prvotisk po Offíngerovi 
vlastnilo Diecésní církevní muzeum v Českých Budějovicích. 
52 Josef Hejnic, Konvolut z knihovny Petra Voka z Rožmberka, Jihočeský sborník historický 49, 1980, s. 43 -
47. 
53 Praha: Knihovna Národního muzea (67 C 8); Šimáková -Vrchotka, Katalog prvotisků Knihovny 
Národního muzea v Praze ... , Č. 1210. V roce 1660 konvolut koupil lomnický farář Jindřich Václav Zyvalda, 
později se kniha ocitla v klášteře bosých augustiniánll v Táboře a odtud přešla v 19. století do Knihovny 
Národního muzea v Praze. 
5~ Praha: Knihovna Premonstrútského kláštera na Strahově (AJ X 7/a) -- po Pěšinovi jej vlastnili v roce 1739 
paviáni z Obořiště; Za upozornění na rožmberské tisky ve fondech strahovského kláštera patří mé 
poděkování kolegyni Mgr. lIedvice Kuchařové. 
55 Praha: Knihovna Premonstánského kl<Íštera na Strahově (AN VIII 115). 
'I, Praha: Knihovna Núrodního muzea (46 H 41); Hejnic, Několik svazkll z knihovny Petra Voka ... , s. 19-
34. 
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exempláři Boissardova díla o tureckých panovnících. 57 Knihu koupil litoměřický měšťan 

Jan Fridrich Šermer od "jednoho dosti vofrhan.vho'· švédského vojáka, .. h(vi ,-~védové lva 

z Prahy po Labi na cí:(fě odváželi ..... (příloha IV/obr. 15). 

Podobný byl zřejmě také osud dalších rožmberských exemplářú, u nichž však známe jen 

pozdější vlastníky z 18. a 19. století (Kruliše-Randu, v jehož knihovně se nacházel 

konvolut tří prvotiskú.58 rodinu Dubských z Třebomyslic se sídlem v Lysicích,59 

chotěšovského faráře Josefa Konečného6() či Michaela Adama Francka(1
). 

O osudech celé řady dalších knih z rožmberské sbírky. které se na českém území 

dochovaly, však nevíme vúbec nic, neboť neobsahují vúbec žádné pozdější vlastnické 

přípisky. Tak je tomu například u řady rožmberských exemplářú, které jsou dnes 

uchovávány ve fondech Národní knihovny.62 Je však zajímavé. že často jde o bohemikální 

tituly, jako jsou například dva středověké rukopisy - S'borník hstllv a PeN boloňského 

humanisty Filipa Beroalda a Sborník skladeb Hynka z Poděbrad, které se v 19. století 

dostaly do Knihovny Národního muzea.63 V ní jsou dnes uloženy i další púvodně 

rožmberské tisky - Kronika česká Václava Hájka z Libočan a Bihle kralická. 6ci 

V Památníku národního písemnictví se zase setkáváme s rožmberským exemplářem 

Eusebiovy Historie církevní vydané Danielem Adamem z Veleslavína v roce 1594.65 

Další zajímavý soubor představují rožmberské knihy, jež jsou dnes uchovávány na 

našem území, ale do Čech se dostaly až v prúběhu 19. a 20. století - poté. co absolvovaly 

složitou cestu zpět ze Švédska, která v některých případech snad vedla i přes italské 

knihovny. Jak již bylo řečeno, úsilí o vrácení alespoň některých pLlvodně českých památek 

ze švédského "exilu" završil úspěchem až Beda Dudík v roce 1878. Díky němu je dnes 

57 Praha: Národní knihovna (22 G 303). 
58 Plzeň: Státní vědecká knihovna (ST 39); referoval Josef Hejnic, Rožmberská exlibris v plzefíských 
knihovnách, Strahovská knihovna 14-15, 1979-80, s. 103 - IlO; Milada Suchá, Pět století kniž.ní kultury 
v Plzni, Plzeň 1968, s. 63. 
59 Praha: Knihovna Národního muzea (Zámecká knihovna Lysice (13083); Šimáková -- Vrchotka, Katalog 
prvotisků Knihovny Národního muzea v Praze"., Č. 1033. 
60 Praha: Památník národního písemnictví na Strahově (S XXXIX a 6); reťeroval Hlind!. Rožmberské knihy 
na Strahově ... , s. 21 . 
61 Nelahozeves: Roudnická lobkowiczká knihovna (III Nd 5) - exemplář vlastnil M. A. Franck v roce 1705. 
do roudnické knihovny se dostal odkoupením Franckovy knihovny Lobkowiczi. 
62 Praha: Národní knihovna (H 941). (9 L 3), (9 L 1837), (35 F 1(4). 
I>} Praha: Knihovna Národního muzea (X E 39); Bartoš. Soupis rukopisú Národního muzea v Praze "00 Č. 
1471; Hejnic, Několik svazkl! z knihovny Petra Voka ''', s. 19 - 34. 

M Mitjam Bohatcová. Poznámky k Březanovým zúznamlllll o rožmberských exemplúřích šestidílné Bible 
kralické. Knihy a dějiny 2/2, 1995. s. 35; .Jako první upozornil na tento exempláf' Čeněk Zíbrt v recenzi na 
publikaci Isaka Collijna, Švédská studie o knihovnč Petra Voka z Rožmberka, ('asopis ('eského muzea 79. 
1905, s. 522 - 523. 
65 Praha: Památník národního písemnictví na Strahově (S XXXIX a 6): Hlind!. Rožmberské knihy na 
Strahově .... s. 21 . 



v Moravském zemském archivu uloženo 12 českých rukopisů a jeden lékařský tisk 

z knihovny Heřmana Buldera z roku 1508, jenž obsahoval četné jazykově české přípisky.66 

Podle vyprávění plzeňského obrozence Jana Peiskera potkaly unikátní osudy 

rožmberský konvolut tří prvotisků teologického obsahu. Ten byl údajně odvezen jako 

součást osobní knihovny královny Kristiny ze Švédska do Itálie, ale později prý byl 

z Vatikánské knihovny v Římě ukraden. V zaprášených policích římského antikvariátu jej 

objevil až budějovický biskup Jan Valerián Jirsík, jenž ho po svém návratu do Čech 

daroval faráři ve Franto/ech. Jirsíkův nástupce v úřadu jej údajně postoupil Peiskerovi a ten 

jej nakonec věnoval plzel'í.skému muzeu, kde je uložen dodnes.67 Vzhledem ke známým 

netradičním Peiskerovým "sběratelským" metodám a vnější podobě tohoto rožmberského 

exempláře je však více pravděpodopné, že kniha nikdy neopustila české území a že si ji 

Peisker jednoduše "vypůjčil" z fondu českokrumlovské besedy. 

Stockholm ale zcela jistě spatřila jiná kniha rožmberské provenience, která se dnes 

nachází v knihovně Národního muzea. Knižní sbírku královny Kristiny však opustila již 

před rokem 1651 a od té doby procházela ve Švédsku rukama různých soukromých 

majitelů. Poslední z nich, Borje lsraelsson, ji v roce 1921 daroval tehdejšímu českému 

ministru Radimskému, který ji předal do sbírek knihovny Národního muzea.68 Ojediněle se 

můžeme setkat i s tím, že rožmberské exempláře byly ze Švédska a Německa vykupovány 

zpět prostřednictvím českých antikvariátů. 69 

Přesto však počet dnes známých rožmberských exemplářů dochovaných na našem 

území není - kromě rukopisů a prvotisků vrácených klášterům v Třeboni a v Borovanech -

příliš vysoký. To však souvisí i se stavem a způsobem zpracování historických knižních 

fondů v našich knihovnách. Protože jsou nejpodrobněji zpracovány právě nejstarší části 

historických fondů. lze v budoucnu předpokládat nové nálezy rožmberských knih 

především mezi tisky vydanými až v průběhu 16. století. V současnosti se tedy musíme 

smířit s pouhým sumarizujícím přehledem již publikovaných nálezů rožmberských 

exemplářů, který jen částečně doplňují nové nálezy učiněné při vzniku této studie a správci 

(,ú Brno: Moravský zemský archiv (fond G 10, sign. III, 116, 118-121,301,302,481,555 - 557); Jejich 
evidence u Callmera, KL1nigin Christina ... , s. 146 pozn. 12; Prúvodce po Státním archivu v Brně, Brno 1954, 
s. 402 - 403; Pnhodce po rukopisných fondech v České republice II - rukopisné fondy archivlI v České 
republice, red. Marie Tošnerová, Praha 1998, s. 52 - 58. 
67 Plzei'!: Západočeské muzeum (ST 39); Hejnic, Rožmberská exlibris v plzeňských knihovnách .... , s. 103 -
110. 

(,X Hejnic, Několik svazkll z knihovny Petra Voka ... , s. 31 - reprodukce opisu věnovacího listu Béirje 
Israelsona a knihovnických poznúmek na rubu opisu lsraelsonova listu. 
<>0 Například České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna (Zlatá koruna: Georg Buchanan, Rerum 
Scoticarum historia .... Edimburg 1583). 



knižních sbírek či badateli, kteří mě o svých nedávných objevech informovali. Za všechna 

sdělená fakta a spolupráci jim patří můj srdečný dík. 

Rožmberské exempláře v českých a moravských knihovnách 

Praha: Národní knihovna 

Praha: Knihovna Národního muzea 

Praha: Knihovna premonstrátú na Strahově 

Praha: Památník národního písemnictví 

České Budějovice: Jihočeská vědecká knihovna 
České Budějovice: Jihočeské muzeum 
Plzeň: Studijní a vědecká knihovna 

Plzeň: Západomoravské muzeum 
Česká Lípa: Vlastivědné muzeum 

Brno: Moravský zemský archiv 

Brno: Moravská zemská knihovna 

Nelahozeves: Roudnická Lobkowiczká knihovna 
Třeboň: Státní oblastní archiv 
Celkem 

rukopisy prvotisky 
275 96* 

3 8 
2 3 

2 

2 

3 

12 

10 

* počet svazků, počet titulů neby I zj išťován 

234 

tisky 
II 

5 

7 

8 

početsvazkú 

382 

15 

8 

3 

2 

13 

10 
439 



7.2. Rožmberská knihovna ve Švédsku70 

Po dobytí Prahy v červenci roku 1648 byl zabavením kořisti na Hradě i ve městě osobně 

pověřen švédský generál Konigsmark. Tehdejší informovanost švédské královny Kristiny o 

knižním bohatství ukrytém ve zdech pražského královského paláce je udivující už 

vzhledem k tomu, že rožmberská knihovna dorazila do Prahy jen před několika měsíci. 

Královna se přitom od počátku zajímala mnohem více o tamní knihovnu než o proslulou 

Rudolfovu kunstkomoru. V dopise Karlu Gustavovi píše: "Prosím Vás, abyste mi 

nezapomněl uschovat a poslat knihovnu a vzácnosti, které jsou v Praze; jak víte, je to 

jediné, oč se opravdu zajímám.,,7\ Spolu s rožmberskou knihovnou byly z Pražského hradu 

odvezeny i knihy z císařské sbírky. které patřily Rudolfovi II., Ferdinandovi II. a 

Ferdinandovi III. 72 Naléhavý tón a dychtivý zájem královny Kristiny se však ~evně týkal 

knihovny mnohem větších rozměrú. Kristina byla prúběžně zpravována o průběhu jejího 

transportu a jej ím prostřednictvím byli o dění informováni i královští knihovníci ve 

Stockholmu. 73 

Ještě předtím, než dal Konigsmark pokyn ke sbalení a odvozu pražského knižního 

pokladu. si ovšem řadu svazkú z bývalé rožmberské knihovny přivlastnili některé výše 

postavené osoby ve švédských službách. Jednou z nich byl i polní kněz jménem Johann 

Klee. Ten se během dobývání Prahy aktivně účastnil plenění místních literárních pokladů 

(mimo jiné ukořistil část knihovny J. Ranzaua) a nově nabyté knihy označoval svým 

rukopisným exlibris. Klee se později stal proboštem v německém Bremervorde. V roce 

1721 zřejmě rozprodávali Kleeovi potomci starou rodovou knihovnu, čímž se i jednotlivé 

rožmberské knihy dostaly do knihoven v Hamburku, Marburku, Brémách, Gottingen a 

d I" h v k' I v t 74 a SIC nemec 'yc 1 mes . 

Rožmberské knihy nacházející se dnes v Brémách však nepocházejí jen z Kleeovy 

knihovny. ale i ze sbírek jiné osoby. která se na pražském tažení podílela. Pravděpodobně 

7il Podrobné informace o prúběhu cesty a dochování knih v německých knihovnách přinesl již Schieche, Die 
Rosenbergische Bibliothek ... , passim - jeho informace jsou hlavním zdrojem následuj ícího textu. 
71 Cituje Libor Štukavec, Švédská kultura na konci třicetileté války, in: Morava a Brno na sklonku třicetileté 
války. Praha - Brno 1995, s. 106 - 114, podle Sven Stol pe, Drittning Kristina ... , Stockholm 1888, s. 20. 
72 Walde, Československo a švédská literární kořist válečná ... , s. 40 - 49, o rukopisech z císařské knihovny 
referuje Callmer. Klinigin Christina ... , s. 120 - 124. 
n Tehdejší královský knihovník, klasický filolog Johannes Freinsheim, psalo přezimování knihovny 
v Domitz uppsalskému profesorovi Johannesovi Scheťťerovi. 
7-1 Schieche, Die Rosenbergische Bibliothek ... , s. 125, pozn. 77; Walde, Storhetstidens litterara krigsbyten 
... , s. 47; v Mm'burku se dnes nachází pl'edevším Bulderovy knihy - Schieche, Die Rosenbergische 
Bibliothek .... s. 124. pozn. 69; tyto knihy byly zakoupeny na knižní aukci v Brémách 1721 při rozprodeji 
Kleeovy knihovny pro klášter Corvey ve Vestfálsku, zbytky jeho knihovny byly 1811 sloučeny s univerzitní 
knihovnou v Marburku. 



jí byl válečný rada ve švédských službách Alexandr Erskein, který u Brém vlastnil zámek 

Schwinge. V Brémách se tyto knihy objevují již v roce 1663.75 

Knihy ukořistěné na Pražském hradě byly švédskými vojsky uloženy do třiceti beden a 

krátce před uzavřením vestfálského míru na podzim roku 1648 poslány po Labi do 

meklenburské pohraniční pevnosti Domitz. Knihovna a císařská kunstkomora neopustily 

Prahu společně, ale není vyloučeno, že se na cestě potkaly.76 V Domitz knihy přezimovaly 

a najaře putovaly přes Wismar do Stockholmu, kam dorazily v prvních červnových dnech 

roku 1649. 

Náročný přesun přes půl Evropy komplikovalo nejen počasí. ale i vojenská situace. 

Během cesty byl Konigsmark, pověřený dopravou pražské kořisti. přepaden císařskými 

jednotkami. Ačkoli dobové zprávy hovoří jen o zabavených penězích a klenotech, zdá se, 

že došlo i k odcizení určitého počtu exemplářů z rožmberské sbírky.77 Tak lze vysvětlit že 

se s těmito knihami dnes setkáváme v knihovnách v HaIle, Výmaru, Frankfurtu nad 

Mohanem a v dalších německých městech. 78 

Knihy z Prahy netrpělivě očekávala nejen Kristina, ale i její nový knihovník -

Holanďan Isaac Vossius, který byl do jejích služeb přijat začátkem roku 1649. Vossius byl 

pověřen pořádáním a katalogizací královské knihovny, která se díky válečné kohsti z Čech 

a Moravy rozrostla na více než 20.000 svazků. Dříve, než se Vossius pustil do vytváření 

vlastního katalogu, pečlivě prostudoval rožmberský katalog Václava Březana, který do 

Stockholmu doputoval i s celou rožmberskou knihovnou. 79 I přes nesporný obdiv 

k Březanově pečlivé katalogizační praxi a dúmyslnému systému, nemohl Vossius -

vzhledem k velikosti královské knihovny a časové tísni - postupovat při jej í katalogizaci 

podobně rafinovaným způsobem jako jihočeský archivář. Holanďan se inspiroval 

především grafickou úpravou rožmberského katalogu: střídáním červeno-černé barevnosti 

nadpisů, červenými svislými oddělovacími linkami. grafickým znázornčním konvolutl! 

svorkami,Ro kaligrafickou přehledností a dodržován mí kolonek pro jednotlivé části zápisú. 

Vossiovy představy o úpravě královského katalogu, který je považován za vynikající 

75 Taktéž se jedná převážně o matematická a astronomická dílao z části pochúzející z knihovny I-Iehllana 
Bulderao viz Waldeo Storhetstidens litterara krigsbyten .... s. 48. 
76 Schieche, Die Rosenbergische Bibliothek ... 0 s. 122. 
77 Schiecheo Die Rosenbergische Bibliothek ... 0 s. 124. 
7X Tyto knihy postrádají charakteristickou signaturu knihovny královny Kristiny; O nálezech Otto Walcle. 
Neue Blicher- und bibliotheksgeschichtliche Forschungen in cleutschen Bibliotheken. in: Nordisk Ticlskritl 
for Bok- och Biblioteksvasen 29. 1942 0 s. 181 a 245. 
79 Otto Waldeo Till Kristinabibliotekets historia, in: Norclisk Ticlskritl mr Bok- och Biblioteksvasen 2. 1915. 
s. 127; Callmero Konigin Christina .... s. 48. 
80 S tím rozdílem. že jsou na levé. nikoli po [3f'ezanovč vzoru na pravé stranč. 
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příklad knižního katalogu barokní doby, naplnil jeho pomocník Olaus Andreae Lidman, 

který koncept katalogu přepsal do čistopisné podoby.81 

Vossius především uspořádal knihovnu zcela jinak, než Březan rožmberské knižní 

sbírky. S vidinou bezbřehé masy knih zvolil mnohem jednodušší systém, například 

nepoužíval systém odkazL!. Knihy roztřídil na tisky a rukopisy a zkatalogizoval je 

samostatně. Tištěné knihy Vossius roztřídil do 23 věcných skupin a na hřbetu je označil 

štítky s písmeny, která signalizovala, do kterého oboru kniha patří. Rozsáhlý katalogizační 

projekt, který Vossia zaměstnával v letech 1650 - 1651, však zůstal nedokončen. 82 Kristina 

jej nenadále pověřila, aby osobně zajistil přepravu další rozsáhlé knihovny z Francie do 

Stockholmu. Po návratu z evropských cest, jež se protáhly na celé dva roky, našel Vossius 

na konci roku 1653 královskou knihovnu v poněkud chaotickém stavu. Řád a systém, který 

se snažil do královské knižní sbírky vnést před svým nečekaným odjezdem, zničila sama 

královna především tím, že knihy po stovkách rozdávala institucím i soukromým osobám. 

Dosud vykonané katalogizační práce, založené na lokačním principu, tak z větší části 

ztratily smysl. 

Větší celky rožmberských knih byly v letech 1651 - 1653 předány především třem 

švédským školám, které založil Gustav ll. Adolf za účelem vzdělávání mladých mužů pro 

civilní a církevní službu ve státě. Jednalo se o gymnázia ve městech Stri.ingni.is, Vi.istenls a 

Ábo. 

Gymnázium ve Strangnas získalo knižní dar především zásluhou místního biskupa 

Johannese Matthiae, který dříve púsobil jako Kristinin osobní preceptor. Díky svému 

blízkému vztahu ke královně získal stovky tisků z evropské válečné kořisti nejen pro 

gymnaziální knihovnu, ale i pro sebe jako osobní královský dar. 83 Rožmberské tisky, 

obsažené v obou darovaných souborech, se později staly součástí katedrální knihovny ve 

Stri.ingni.is a v jejím fondu se nachází dodnes. Ten v současné době obsahuje 115 rukopisů, 

500 inkunábulí a 3500 tiskú ze 16 a 17. století, přičemž polovina z nich pochází právě z 

válečné kořisti. Rožmberské exempláře však tvoří jen její malou část: jedná se o 139 

svazkú obsahujících 332 děl vydaných tiskem, z toho je 18 prvotiskú. Rukopisy nebyly 

darovány gymnaziálním knihovnám zřejmě ani v jediném případě. 

81 Stockholm: Kungliga biblioteket (U 202: 1-2); edice Christian Callmer, Katalog over handskrifterna i 
kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, Stockholm 1971; 
k bohemiklllTI v tomto katalogu Pravoslav Kneidl, Z osudl'l švédské rukopisné kořisti ... , passim. 
82 Nakonec byly vyhotoveny jen dva svazky katalogu: první obsahoval 953 rukopisl'l, druhý tisky z oddílll A
F. 
8, Isak Collijn, Katalog der 1nkunabeln der kgh. Bibliothek in Stockholm, Stockholm 1914; Aminson, 
Bibliothcca templi cathedralis Strengnescnsis .... s. xv. 
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Původní počet rožmberských knih darovaných gymnáziu ve Strangnas byl zajisté o 

něco vyšší, než jaký je dnešní stav. Kromě obvyklých ztrát (přirozené opotřebení. zcicení) 

proběhl v této knižní sbírce v roce 1765 - podobně jako v jiných švédských knihovnách -

opakovaný hromadný prodej duplikátů, což ve Strangnas činilo kolem tisícovky svazků. 

Mezi prodanými tisky byla i řada exemplářů z rožmberské knihovny, s nimiž se dnes 

můžeme setkat v soukromých i institutionálních sbírkách ve Švédsku, ale i jinde v Evropě. 

Katedrální knihovnu ve Strangnas navíc v roce 1864 postihl rozsáhlý požár, který sice až 

na výjimky nezničil celé knižní svazky, ale v mnoha případech (týká se to především 

menších formátů) poškodil jejich vazbu včetně titulních stran natolik, že musely být 

v následujících letech opatřeny zcela novou moderní převazbou. V několika případech se 

setkáváme jen s křehkým ohořelým torzem. Ačkoli u takto poničených exemplářů již nelze 

zjistit původní rožmberskou provenienci prostřednictvím exlibris nebo supralibros, nejsou 

pro potřeby výzkumu rožmberských knih ztraceny. Rok před zhoubným požárem totiž 

vydal Henri Aminson pečlivě zpracovaný abecední katalog knihovny, dnes ještě cennější 

tím, že jeho autor zaznamenával i původní provenienci jednotlivých svazků. Na základě 

Aminsonova katalogu lze jako rožmberské identifikovat i ty knihy. které už vnější znaky 

rožmberské provenience ztratily. 

Pokud jde o obsahovou skladbu knižní donace vzdělavatelským ústavům. jejich výběr 

podle všeho nebyl náhodný. Podle Fr. Horáka přidělovali švédští panovníci gymnáziím 

především knihy, které nebyly předmětem jejich vlastního čtenářského z,íjmu. X4 Obsahová 

skladba školních knihoven však svědčí spíše o tom, že výběr byl naopak určován 

potřebami škol. V daru pro Strangnas - alespoň pokud jde o knihy z rožmberské knihovny 

- jednoznačně převažovala teologická literatura. To by nebylo překvapivé, vzhledem 

k tomu, že teologické spisy tvořily téměř polovinu celé rožmberské knihovny. Je však 

zajímavé, že mezi knihami ze Strangnas jednoznačně převažovala výběrová starší vydání 

protestantské literatury ze 30. - 70. let 16. století (Brenz, Luter, Kalvín. Erasmus. 

Cochlaeus, rozsáhlá sbírka Sarcerových a Selnecerových děl). objevují se i různé druhy 

konfesí včetně českobratrské. Katolickou literaturu v daru určeném gymnáziu najdeme jen 

výjimečně (například katolický breviář z roku 1572). 

Druhým nejvíce zastoupeným oborem v daru pro StrUngnUs byla tilosotie a lingvistika. 

mezi nimiž ovšem znovu převažovala spíše starší vydání: například všech šest 

Ciceronových děl v prvotiskové podobě. Jediná učebnice řečtiny a několik latinských 

X4 František Horák. Dodatková a souhrnná zpráva o pdhklllllll humanistických bohclllik za léta 1966 - 1968. 
Listy filologické 92. 1969. s. 360. 
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slovníků už byly o něco mladší. Mezi darovanými knihami se nacházel také konvolut tří 

mysticko-hebrejských děl vydaných ve 30. let 16. století, včetně učebnice hebrejštiny.85 

Součástí královského daru byly i několikery mravoučné traktáty a díla antických autorů 

(Plauta, Vergilia, Plinia). Jen hrstka knih zastupovala další obory - tvořila asi desetinu 

z celého daru. Historie a poezie byly zastoupeny po deseti knihách, ostatní obory (právo či 

medicína) jen po jedné knize. 

Skladba rožmberských knih darovaných gymnáziu ve Vasfenis byla velmi podobná, 

ale jejich celkový počet byl zřejmě o něco nižší. Provenienční údaje o knihách 

pocházejících z Evropy obsahují jednak katalogy slavistických tisků a rukopisů, které na 

začátku 60. let vydal Eugeniusz Gawrys, jednak příruční lístkový katalog knih 

pocházejících z válečné kořisti s názvem Praedae Bellicae Arosiensis, který vznikl o 

několik let později a je v knihovně badatelům k dispozici. 86 V dnešním fondu této 

knihovny se nachází z rožmberské sbírky celkem 149 děl ve 109 svazcích. 87 Setkáváme se 

zde s mnohem menším zastoupením konvolutů, než tomu bylo ve Strangnas, a také 

z chronologického hlediska se jedná spíše o knihy vydané převážně ve druhé polovině 16. 

století. Ve Vastenls najdeme také větší počet bohemik (celkem 21 titulů ve 12 svazcích). 88 

Posledním institucionálním příjemcem rožmberských knih z královské knihovny byla 

Akademie v Ábo (dnes Turku ve Finsku), založená až roku 1640. O velikosti ani skladbě 

této knižní sbírky však nelze dnes nic zjistit, všechny knihy ze školní knihovny shořely při 

ničivém požáru roku 1827. Tomuto osudu uniklo jen několik svazků. Ještě před požárem 

byl například ze školní akademie prodán jako duplikát jeden tisk z rožmberské knihovny 

(Pius ll., Opera, Basel 1541), který se přes knižní sbírku ruského cara Alexandra dostal 

později zpět do Finska, kde se nachází dodnes. 89 

Díky blízkému osobnímu vztahu ke královně Kristině získal četné knihy z královské 

knihovny švédský šlechtic Magnus de la Gardie. Větší soubor knih obdržel na konci roku 

1651, jednotlivými exempláři jej však královna obdarovávala i v následujících letech. 

x' Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (O. 536); Aminson, Bibliotheca templi cathedralis Strengnesensis ... , s. 
18. 59, 479. 

Rb Eugeniusz Gawrys, Slavica Arosiensia II. Katalog over slaviska handskritter och tryck fnln 1500-, 1600-, 
och 1700-talen i Stitts- och landsbiblioteket i Yasteras, (Acta bibliothecae Arosiensis II), Yasteras 1960; 
v širším pojetí TýŽ, Slavica Arosiensia III. Katalog over slaviska tryck fran 1500-, 1600-, och 1700-talen i 
Stitts- och landsbiblioteket i Yasteras, (Acta bibliothecae Arosiensis III), Yasteras 1961. 
R7 Prvotisky eviduje Isak Collijn, Katalog orver Yastcras laroverksbiblioteks inkunabler, Upsala 1905, num. 
25,70,72,85,100, lOl, 104, 118, 119. 
xx Horák, Dodatková a souhrnná zpráva ... , s. 360 nesprávně uvádí, že největší sbírku bohemik ve Švédsku 
má gymnasium ve Strangniis. 
X'I Holger Nohrstrom, Nagra krigsbytesbi.'lcker ťrfm Ábo Akademibiblioteks grundlaggningstid i Helsingfors 
Universitetsbibliotek, Sartryck llľ miscellanea bibliographia I, s. 77 - 78, za upozornění na tento příspěvek 
patf"í múj dík prof. Lars-Yictorovi von Stcdingk. 

239 



Šlechtic své knihy opatřoval charakteristickým exlibris ve formě osobní červené pečeti 

přitištěné na titulní stranu. Na většině rožmberských knih je toto de la Gardieovo exlibris 

datované rokem 1654. Obsahové zaměření darovaných exemplářů je podstatně jiné, než 

tomu bylo u knih určených školským institucím - týkají se především medicíny, historie a 

práva. Nedělejme si však iluzi, že by šlechtice obsah rožmberských knih příliš zajímal: 

všechny dochované exempláře jsou naprosto nedotčené čtenářovou rukou. Všechny však 

zdobí mimořádně dobře zachovalá rožmberská vazba zdobená zlacenými supralibros, což 

nasvědčuje tomu, že při výběru hrálo důležitou roli bibliofilské hledisko. Po smrti 

Magnuse de la Gardie v roce 1686 získala celou jeho knižní sbírku univerzitní knihovna 

v Uppsale, v jejímž fondu se z tohoto zdroje dochovalo nejméně šest rožmberských 

1, v o 90 exemp aru. 

Již Emil Schieche předpokládal, že některé knihy z evropské kořisti získal od královny 

Erik Appelgren, který zastával funkci poslíčka komory. V Uppsale a v Královské 

knihovně ve Stockholmu se dochovaly dva rožmberské exempláře, které Appelgren získal 

v roce 1651.9
\ V Uppsale se nachází i další rožmberské exemplál"e, u nichž však bohužel 

nelze zjistit, za jakých okolností se do této knihovny dostaly. V některých případech se 

jedná o prvotisky, které gymnázium ve Strangn[is v 18. století prodalo jako duplikáty 

soukromým osobám.92 Z prodeje duplikátů pravděpodobně pochází také většina dalších 

rožmberských knih, se kterými se setkáváme v dalších knihovnách ve Švédsku a Německu 

(Kiel, Hannover, Frankfurt nad Mohanem), ale i v soukromých sbírkách.').) 

90 Vzhledem k tomu. že knihovna v Uppsale nemá k dispozici podobné provenienční pomikky jako mají 
knihovny ve Strangnas a Vasteras. rožmberské knihy lze nalézt pouze v menší samostatné sbírce vzácných 
vazeb. Uppsala: Universitatsbiblioteket (Osterrike Fol. 2 - Lipsius. de recta pronuncitatione. Antwerpen 
1599) (Antiquae collectione decretalium Paris 1609 s datem /654) (Jo. Spinaeus. De tranqvillitate animi libri 
VII. 1594) (Gilbert Genebrard. Chronographiae libri quatuor. 1581) (Caspar Vvolphius. Viatiucum novum. 
Zlirich (578); Jan Pachta. Bohemika v Uppsale ... uvádí ještě další bohemikální tisky v uppsalské knihovně. 
které by údajně mohly pocházet z rožmberské knihovny. Rožmberskou provenienci dovozuje jen ze 
skutečnosti. že se na vazbě několika tiskli nachází vytlačeny malé stylizované rúže. Ty se však neobjevují jen 
na rožmberských vazbách. Pachtou zmíněné tisky však podle mého zjištění neobsahují ani r07:mberské 
exlibris ani supralibros. dva tisky je navíc nutné jednoznačně vyloučit. protože rožmberské exempláře těchto 
tiskú se dochovaly buďto v jiných knihovnách. nebo jde o knihy. které Vllbec nebyly součástí rožmberské 
knihovny a nejsou zaznamenány v rožmberském katalogu. 
91 Stockholm: Kungliga biblioteket (RAR: 121 B h Fol. Martin. c.. Les généalogies ... ); Uppsala: 
Universitatsbiblioteket (Bokband 1600 -- t. Osterrike I). 
92 Uppsala: Universitatsbiblioteket (Paleotyp 32:55 Fol. min); I-Ians Sallander. Katalog c1er Inkunabeln c1er 
Kgl. UniversiWtsbibliothek zu Uppsala. Neuerwerbungen c1er Jahn? 1954 - 1964 nebst Kurztitelverzeichnis 
samtlicher Inkunabeln in c1er Universitatsbibliothek. Uppsala Wiesbaden - Haag - Geneve 1965. Č. 2214. 
93 Schieche. Rosenbergische Bibliothek .... passim; Walde, Storhetstidens litteriira krigsbyten ... I. passim; 
Walde. Neuc Blicher= und bibliotheksgeschichtliche Forschungen. Nordisk Tidskriťt rOr 130k- och 
Biblioteksvasen 29. 1942, s. 181; Sten G. Lindberg, Victor von Stedingks bokbandssamling, Biblis. 
Foreningen tOr bokhantverk Ársbok 1975, s. 103 - 187~ U Irich Grossmann. Die verschiedenen Ausgaben der 
.. Architectura" des Wendel Dietterlin .... s. 162 - 163. prof. Grossmannovi patří mi'lj dík za zprostf-edkování 
bližších informaCÍ o vazbě rožmberského exemplúře. kICr)' ve svém člúnku zmifíuje. 
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Z duplikátů prodaných ve Strangnas pochází také řada knih v královské knihovně 

v dánské Kodani. Jejich soupis (jde o jedenáct titulů v deseti svazcích včetně tří prvotisků) 

zveřejnil v roce 1924 Victor Madsen. 94 Již tento malý soubor vypovídá o tom, že se 

kapitulní knihovna ve Strangnas zbavovala z bohemikálního hlediska velmi zajímavých 

knih, které patrně ne vždy byly skutečně duplikátními exempláři, ale škola ve Striingnas je 

ke studijním účelúm nepotřebovala. Nacházela se mezi nimi například česká bible vydaná 

v Benátkách z roku 1506, česká konfese vytištěná 1607 ve Vitenberku, Plantinova 

Polyglotta, ale například i výše zmíněný exemplář astronomického spisu Tychona Brahe 

s rukopisnou dedikací autora Petru Vokovi. 

Část švédských královských knižních sbírek, zejména duplicitní exempláře, si také 

přivlastnil inspektor knihovny a pozdější říšský rada Edmund Gripenhielm.95 Po 

Gripenhielmově smrti zakoupil jeho knihy král Karel XI. pro nově založenou universitu 

v Lundu. Mezi nimi se kromě knih se švamberským supralibros nacházely nejméně čtyři 

rožmberské exempláře a také kniha, která púvodně patřila Václavu Březanovi. 96 Další 

rožmberské knihy se do Lundu dostaly prostřednictvím soukromé sbírky svobodného pána 

k b 97 M. Fal 'en erga v roce 1780. 

Ještě v roce 1654 opustily královskou knižní sbírku další knihy, a to včetně třinácti 

alchymistických rukopisů z rožmberské knihovny. Rukopisy obdržel Vossius od královny 

Kristiny náhradou za nevyplacenou mzdu a místo peněz za otcovu knihovnu, kterou 

královně poskytl. Rukopisy v roce 1654 přemístil do tehdy španělského Nizozemí a dnes je 

můžeme nalézt v univerzitní knihovně v Leidenu.9x 

S dalšími rožmberskými rukopisy se setkáváme v Římě, kam odešla královna Kristina 

po své abdikaci. Jaký byl podíl rožmberských knih v rozsáhlé příruční knihovně, kterou si 

Kristina do Říma vezla a jež se po její smrti stala součástí papežských knižních sbírek, 

bohužel nevíme. Do dnešních dnú se ale ve Vatikánu dochovalo nejméně 15 rožmberských 

rukopisů převážně náboženského a mystického zaměření, výjimečně i z oboru lékařstvC9 

Osud tištěných děl z římské knihovny královny Kristiny byl však tragický. Z větší části 

byly v letech 1745 - 1747 po hromadách prodány v aukci u římského knihkupce 

9~ Vietor Madscn. Strangnas-dublctter i det Kongeligc Bibliotek i Kobenhavn. Nordisk Tidskrit1 for Bok- oeh 
Biblioteksvasen II. 1924. s. 89 - I I I. Č. 45 - 54; Vietor Madsen. Katalog over det Kongelige Biblioteks 
Inkunabler. Kobenhavn 1935. Č. 686 a 2050. 
'i) Walde. Storhetsticlens litterilra krit!,sbvten ... I. s. 45. 
% Amanclus Polanus von Polandsclo~ťts: S)'III/J!Jo/liu cul!/()!ica. Basel 1607. 
'17 Walcle. Storhetstidens litterara krigsbyten ... I. s. 317 - 319; Dudík. Forsehungen in Sehweden .' .. s. 365. 
'lX Boeren. Cocliees Vossiani ChYl1lici .... s. 7 - 12.39 - 41.61 - 66.75 - 76. 91 - 93.177 - 184. 190,213 -
216.232 - 235. 
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Giovanniho Casale, jen vzácné tisky s nákladnou vazbou byly prodávány jednotlivě. lOG 

S rožmberskými exempláři, které s Kristinou putovaly do Itálie, se proto v knihovnách 

setkáváme jen naprosto výjimečně, spíše se nachází v soukromých knihovnách. Jedním 

z nich je i rožmberský exemplář sebraných děl Gyaralda Li1ia (Basilej 1580), který byl 

paradoxně v roce 1910 prodán zpátky do Švédska. 101 

Podobně tristní však byly i osudy rožmberských exemplářú, které zústaly v královské 

knihovně ve Stockholmu. 7. května 1697 vypukl ve východním křídle paláce Tří korun, 

kde se nalézala i knihovna, rozsáhlý požár. Ten zničil většinu knih, zachráněny byly jen ty, 

které byly ze čtvrtého patra vyhozeny z oken nebo svrhnuty ze schodú. Inventář knihovny 

vyhotovený po katastrofě knihovníkem Johannem .lakobem Jachesiem ukazuje, že během 

krátké chvíle bylo zničeno 17.386 tištěných knih a 1.103 rukopisú. lo2 Ve dvou místnostech 

zbyly jen žalostné zbytky púvodní pýchy královny Kristiny, pouze 6.826 knih a 283 

rukopisů. Při požáru vzalo podle Ch. Callmera za své přinejmenším patnáct rožmberských 

rukopisú. Dnes se ve fondech královské knihovny nachází jen deset rukopisů rožmberské 

provenience včetně rožmberského katalogu. I OJ Z původního bohatství prvotisků také zbylo 

jen žalostné torzo, které se skládá z patnácti inkunábulí v osmi svazcích. lo
-! Vzhledem 

k tomu, že v královské knihovně ve Stockholmu neexistují provenienční pomůcky, je dnes 

obtížné stanovit míru dochování rožmberských tiskú v jejím současném fondu. Například 

ještě na konci 19. století referoval Václav Flajšhans o tom, že se v královské knihovně 

nachází 83 českých letákú z let 1513 - 1603, dnes se však o této sbírce ve Stockholmu nic 

neví. IOS Autorka této studie provedla rozsáhlé dílčí sondy, při kterých zjišťovala výskyt 

různých děl a jejich vydání, které se nacházejí jak v rožmberském katalogu, tak ve 

fondech královské knihovny, a následně zjišťovala případnou rožmberskou provenienci 

těchto tiskú. lo6 Díky těmto sondám do fondu královské knihovny a také díky již 

publikovaných výzkumúm českých badatelú o výskytu tiskařských bohemik, bylo ve 

99 Evidence rukopisll Callmer, Konigin Christina ... , s. 146, pozn. 14; Některé další eviduje Dudík, Iter 
Romanum ... , s. 202 - 227,jejich rožmberská provenience však není jednoznačná. 
100 Christian Callmer, Queen Christina's Library oť printed Books in Rome, in: Queen Christina oť Sweden 
Documents and studies, ed. Magnus von Platen, (Analecta Reginensia 1.), 1966, s. 59 - 73. 
101 Březan: Filosotie: ťol. 1536 S.v. Lilius; Knihu zakoupil v roce 1910 pro svou knihovnu známý švédský 
bibliofil Per Hierta, později (1979) se ocitla v knížní sbírce švédského sběratele Victora von Stedingk. 
Poděkování za zpřístupnění tohoto svazku a informací patří jeho synovi prof. Larsu Victoľu von Stedingk. 
102 Pravoslav Kneidl, Z osudú švédské rukopisné kořisti z českých zemí, in: Pf"íspěvky ke Knihopisu II. 
1996, s. 66 nesprávně uvádí, že při požáru 1697 bylo zničeno jen 300 svazkLI rukopisll. 
103 Callmer, Konigin Christina ... , s. 127 - 128. 
104 lsak Collijn, Katalog der lnkunabeln der kgh. I3ibliothek in Stockholm, Stockholm 1914. 
105 Flajšhans, Knihy české v knihovnách švédských a ruských ... , s. 71. 
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Stockholmu zjištěno celkem 74 rožmberských tištěných děl ve 34 svazcích. Také 

v královské knihovně, podobně jako ve Strangnas, nesou některé rožmberské knihy stopy 

po ničivém požáru z konce 17. století, byť ne v takové míře. Důsledkem plamenů však 

zřejmě je, že řada původních konvolutů byla nejspíše rozvázána a opatřena novou 

převazbou a tudíž se z obzoru zájemce o rožmberské exempláře nutně vytrácí. 

Rožmberské knihy dochované v zahraničí (výběr) 

Stockholm: Kungliga biblioteket 
Stockholm: Hagstromer biblioteket 

Stockholm: soukromá sbírka lo7 

Stockholm: antikvariáťo8 

Strangnas: Domkyrkanbiblioteket 
Vastenls: Stifts- och landsbiblioteket 

U ppsa la: U n i vers itatsbi b I ioteket 

Kobenhavn: Kongelige bibliothek 
Lund: Universitetsbiblioteket 

Helsingfors: Universitetsbibliotek 

Leiden: Universiteitsbibliotheek 

Roma: Biblioteca Apostolica Vaticana 
Německo: soukr. sbírka 

Celkem 

rukopisy 

II 

13 

15-18 

prvotisky 

15 

18 

8 
2 

3 
4 

tisky 

74 

3 

3 
4 

332 
141 
10 

8 

3 

celk. svazků 

55 

2 
2 

4 

139 
109 

12 

10 

3 

13 

15 

1 
366 

106 Touto cestou však není možné dopátrat se konečného stavu dochování rožmberských exemplářů 
v Kungliga biblioteket, ph ověřování provcnience tiskli jich mělo jinou než rožmberskou provenienci téměř 
90%. 
107 Zvláštní poděkování patří prof. Larsu Victoru von Stcdingkovi, o bibliofilské sbírce jeho otce referoval 
Sten G. Lindberg, Victor von Stedingks bokbandssClmling, Biblis. Foreningen fór bokhantverk Ársbok 1975, 
s.103-187. 
IU8 Bjorn Lovendahl, Rare Books- The Swcdish Cataloguc. London 2000, s. 43 - 45, Č. 156 ač. 157. 
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8. ZÁVĚR 

Rožmberská knihovna předčila prúměrné české šlechtické knihovny předbělohorského 

období a v závěru své existence v řadě ohledll obstála i v konkurenci známých 

středoevropských knihoven sběratelského zaměření, jako byly sbírky Ferdinanda 

Tyrolského na zámku v Ambras, císařská knihovna ve Vídni nebo bibliotéka katolických 

Wittelsbachů v Mnichově. Nic na tom nemění fakt, že dvorské knihovny v Mnichově a ve 

Vídni předčily rožmberskou sbírku velikostí. Ke svému úctyhodnému rozsahu totiž tyto 

knihovny přišly jen díky tomu, že bavorští vévodové rozšiřovali své skromné rodové 

sbírky jednorázovými nákupy rozsáhlých několikatisícových knihoven a ve Vídni plynulou 

akvizici zase zajišfovalo císařské nařízení o povinném výtisku. Oproti tomu rodová 

knihovna Rožmberků vznikala postupně několik století, a to prúběžnou akvizicí 

pocházející z různých zdrojů (nákupy na českém i zahraničním knižní trhu, příležitostnými 

koupěmi, knižními dary, knihy z pozůstalosti jednotlivých členů rodiny atp.) 

První zmínky o knihách v rožmberském vlastnictví v Českém Krumlově se objevují již 

ve 14. století, ale až do poloviny století šestnáctého se musíme spokojit jen s útržkovitými 

zprávami. Středověký základ knihovny Rožmberků nelze v pozdějším katalogu ze 17. 

století ~ až na výjimky ~ postihnout, a tak jsme odkázáni především na informace, které 

zprostředkují dochované dobové exempláře rožmberské provenience. Ačkoli konkrétní 

podobu a především velikost českokrumlovské knihovny v této době neznáme, zřejmě již 

za Petra IV. z Rožmberka obsahovala úctyhodných několik set svazků. Byl to totiž právě 

Petr IV., kdo rukopisnými kodexy štědře obdarovával církevní instituce na svém panstvÍ a 

bedlivě sledoval bibliofilskou činnost osob působících v jeho okolí (Martin Mareš, Václav 

z Rovného). Čilou vzájemnou výměnu knih mezi kláštery, výše zmíněnými bibliofily a 

Rožmberky dokládají i některé dochované rukopisné svazky. 

Přestože až do 90. let 16. století zůstává okruh pramenů týkající se knižní kultury na 

rožmberském dvoře stále omezený, z doby Viléma z Rožmberka již přece jen máme více 

informací. Vilém se sice nikdy nestal typickým renesančním sběratelem knih, přesto však 

tvůrčím způsobem spojil starou rožmberskou tradici s novými trendy, které se v oblasti 

knižní kultury začaly na šlechtických dvorech prosazovat od poloviny 16. století. Plně 

napl"íklad rozvinul rožmherskou tradici literárního mecenátu (za jeho života mu bylo 

věnováno více jak 70 tištěných děl) a mezi dochovanými rožmberskými knihami se 

nachází i dedikační exemplát"e, které mocnému Rožmberkovi věnovali jejich autoři či 
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jejich přátelé (Tomáš Mitis, Laurentius A. Faunt, Martin Šurer a další) i s vlastním 

rukopisným věnováním. Z této doby také disponujeme například poměrně četnými doklady 

o knihách, které si Vilém vyměňoval se svými zahraničními šlechtickými přáteli (např. 

Augustem Saským) nebo se členy rodiny (Polyxenou z Pernštejna či Kateřinou 

z Rožmberka). Předmětem vzájemného obdarovávání se v rožmberském prostředí 

nejčastěji stávaly rukopisné i tištěné knihy náboženského zaměření (bible či žalmy), 

herbáře a lékařské knihy. Není proto divu, že i ve výsledné podobě rožmberské knihovny, 

takjakji zachytil katalog Václava Březana na počátku 17. stoletL byl Vilémúv vliv nejvíce 

patrný v obsahové skladbě oddílú Poetika a Lékw~slví. 

Vilém však neusilovalo vybudování rozsáhlé knižní sbírky s reprezentační funkcí, jako 

tomu bylo například v Mnichově. Českokrumlovská rodová knihovna si zřejmě po celou 

dobu jeho vladařství udržela čistě soukromý a zárovel1 uživatelský ráz a její velikost v 90. 

letech 16. století zřejmě nepřesáhla počet 2000 svazkl\. Na rozdíl od svých evropských 

kolegú totiž Rožmberk nevyužil možnost začlenit do své knihovny rozsáhlé knižní celky, 

jako byly knihy ze zrušených klášterú v Třeboni a Borovanech. ani nezakoupil rozsáhlou a 

vzácnou knižní sbírku, kterou mu nabízel císařský antikvář Jacopo Strada. Vilém 

nepovažoval za nutné ani zhotovení katalogu a rovněž není známo, že by správou 

knihovny pověřil samostatnou osobu - knihovníka. 

O Vilémově pragnatickém přístupu svědčí i jeho téměř zanedbatelný zájem o vnější 

podobu knih v rodové knižní sbírce: známé je pouze jedno jeho supralibros z roku 1575. 

které se navíc dochovalo pouze na jediném exemplMi. Bylo pr-íznačné. že mnohem více 

pozornosti věnoval výzdobě supralibros na rožmberských knihách úřední povahy. Tento 

Rožmberk ostatně všechny bibliofilské zájmy pěstoval ve velmi uměřené formě. Podobu 

jednoduchého rukopisného exlibris si sice překvapivě zvolil již v deseti letech a zústal jí 

věrný po celý svúj život, ovšem používal jej jen ve výjimečných případech. Označoval si 

tak jen ty svazky, ke kterým měl osobní vztah: knihy z dob pasovských studií. exemplák 

které později někomu daroval. nebo tisky. které získal na svých cestách po Evropě. 

Skutečně renesanční sběratelskou knihovnou se rožmberská sbírka stala až po nástupu 

Petra Voka v roce 1592 na uprázdněný vladařský stolec. Jeho smysl pro sběratelství a 

bibliofilii se sice utvářel již na jeho dvorech v Bechyni a Soběslavi. naplno jej však 

rozvinul (také díky novým finančním zdrojúm) až jako jihočeský vladař. Vok v r-adě 

oblastí navázal na tradici založenou Vilémem (zejména pokud jde o literární mecenát). z 

celkového pohledu však stín svého staršího bratra jednoznačně pJ-ekročil. 
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Za Petra Voka se rožmberské knižní sbírky především výrazně rozrůstaly a kolem roku 

1610 podle všeho překročily hranici 10.000 titulů, přičemž počet svazků se pohyboval 

okolo 8000. Databázově zpracované záznamy Březanova katalogu sice v konečném 

důsledku korigují v literatuře tradový nadnesený údaj o velikosti této knihovny, i tak však 

tato sbírka knih patřila na počátku 17. století (přinejmenším ve střední Evropě) k těm 

nej rozsáhlej šímo Za Petra Voka se faktickou součástí rožmberské knihovny staly i -

převážně rukopisné a prvotiskové - knižní sbírky Vilémem zrušených klášterů, které již 

čtyřicet let ležely nevyužité v bývalého klášterní budově v Třeboni. Snaha získat rukopisy 

různého zaměření by la pro Petra Voka charakteristická a jednoznačně vypovídá o jeho 

rozvinutém smyslu pro knižní sběratelství. Tento záměr vedl i k poměrně intenzivní 

opisovačské činnosti na rožmberském dvoře, na níž se částečně podíleli i alchymisté, lékaři 

a další úředníci v rožmberských službách. Není proto divu, že v závěru 

existence rožmberské knihovně tvořily rukopisy poměrně výmamný - dvanácti procentní -

podíl: k roku 1610 se jich tam nacházelo nejméně 1089. 

Snaha vytvořit všezahrnující sbírku literatury vedla za vladařství Petra Voka k poměrně 

bohatému doplňování i těch ObOrll, které jinak stály zcela mimo jeho zájem Uako byla 

např. právní literatura). Výraznou kvantitativní i kvalitativní proměnu v obsahové skladbě 

však můžeme za Petra Voka sledovat v některých specifických oblastech, jako byla 

bratrská literatura (ať už tištěná nebo rukopisná), historické spisy nebo sbírka hudebních 

děl. V rodové sbírce Rožmberků získaly v konečné fázi ve srovnání s ostatními 

knihovnami nadprůměrné zastoupení knihy z oboru historie (19 %), medicíny (9 %), 

poetiky (6 %) a hudební tisky (2 %). Oproti jiným evropských dvorům bylo 

v rožmberském prostředí věnováno právní literatuře (5% zastoupení) a filosofii (17% 

podíl) spíše méně pozornosti. Podobně jako ve většině podobných sbírek - převládala i 

v rožmberské knihovně teologická literatura (42 %). Bohužel je nutné odmítnout názor 

tradovaný v odborné literatuře, podle něhož měli rožmberští vladaři plánovitě vytvářet 

sbírku turecké literatury. Její akvizice sice od konce 90. let zásluhou Petra Voka a jeho 

knihovníka Březana značně vzrostla a patrná je i určitá - zejména obsahová a jazyková -

výběrovost, s výjimkou tiskú tematicky se vážících k dobytí pevnosti Siget v roce 1566 

však nelze o dlouhodobém a promyšleném sběratelství turecké literatury hovořit. Stejně tak 

rožmberská sbírka hebraik obsahovala díla obvyklá ve šlechtických knihovnách Uazykové 

učebnice a slovníky, biblická literatura) včetně několika ve své době sběratelsky ceněných 

jednotlivin (rukopisné Pentateuchy). Přestože se nemLlžeme opřít o konkrétní doklady, 

[ vztah obou posledních Rožmbcrkú k hebrejské tradici podle všeho nevybočoval 
I 

:l 
I i 247 



z tradičního přístupu k tomuto druhu literatury ve šlechtickém prostředí - převažovala 

tendence vnímat hebrejský jazyk a hebrejskou tradici jako prostředek k povšechnému 

uchopení okultních mystérií. Pokud jde o hebrejské rukopisné bible, byla hlavním 

důvodem získávání těchto jinak obtížně dostupných kodexů pravděpodobně i soudobá 

společenská objednávka vlastnit ve svých sbírkách text považovaný za cenný artefakt z 

finančního i prestižního hlediska. 

Skoro jednu desetinu rozsáhlé rožmberské knihovny tvořily SpISy bohemikálního 

zaměření, které z hlediska dějin českého knihtisku představují její nejcennější část. 

Z domácí tiskařské produkce byly do rožmberské knihovny získávány především jazykově 

české tisky (318 kusů). Celkově se do rožmberské knižní sbírky dostalo II % všech 

jazykově českých knih vydaných v českých a moravských tiskárnách 16. století. Oproti 

tomu zastoupení jazykově německých tisků domácí tiskařské provenience zhruba 

odpovídalo jejich podílu v celkové tiskařské produkci. Nejméně byly do rožmberské 

knihovny získávány domácí tisky v latině - těchto 114 tisků představuje pouze 8 % z 

celkové domácí latinské tiskařské produkce. Latinské tisky přitom měly v rudolťinské 

Praze početní převahu nejen nad německými, ale i nad českými tisky. Řada 

zajímavých tiskařsky bohemikálních tisků byla objevena v rámci výzkumu 

předcházejícímu vzniku této práce - jde o díla našimi národními retrospektivními 

bibliografiemi dosud nezaznamenaná a známe je dnes pouze na základě údajů Březanova 

katalogu. Mezi nimi se nachází i několik titulů knih z oblasti přírodních věd a okultní 

filosofle, které významně rozšiřují naše znalosti knihtisku a kulturního ovzduší rudolfínské 

doby (Heinrich Khunrath, Agostino Ramelli a další). Ještě více je případů, kdy Březanovy 

záznamy svědčí o dalších dosud neznámých vydáních spisů, retrospektivními 

bibliografiemi již evidovaných. Tyto knihy většinou spad~~jí do té oblasti literárních žánrů. 

které tradičně patří k nejméně dochovaným (jde především o školskou a zábavnou 

literaturu).Vysoký podíl nedochovaných knih z rožmberské knihovny, který se v rámci 

tiskařských bohemik pohybuje okolo 16 %. také naznačuje, že výše ztrát tištěných děl z 

období raného novověku bude patrně vyšší, než dnešní badatelé předpokládaj í. Podobu 

bohemikální části rožmberské knižní sbírky přirozeně ovlivnila přední tvůrčí centra 

předbělohorských Čech, jako byl rudolfinský okruh, pražská univerzita nebo jednota 

bratrská. V poměrně vysokém počtu byly v rodové knihovně Rožmberkú zastoupeny i 

spisy autorů, kteří púsobili v rožmberských službách, a osob, jež z jižních Č'ech pocházely 

nebo tam alespoň krátký čas púsobily. Zdá se. že výběr bohemikálních titulll byl ovlivněn 
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nejen jejich obsahovým zaměřením, ale především vztahem autora k jihočeskému a 

rožmberskému prostředí. 

Součástí rodové knihovny se samozřejmě ve velké míře stávaly také knihy, na jejichž 

vzniku se Rožmberkové finančně nebo autorsky podíleli, stejně jako knihy členům 

rožmberského rodu dedikované. Zejména generace posledních Rožmberků obohatila 

rodovou knihovnu i o některá vlastní dílka. Bohužel žádné z nich se nedochovalo a známe 

je pouze na základě Březanova katalogu. Anna z Rogendorfu, matka obou posledních 

vladařiL byla pravděpodobně autorkou německy psaného lékařského rukopisu, který se 

v rožmberské knihovně nacházel ještě na počátku 17. století. Vilém z Rožmberka zase do 

rodové sbírky zařadil vlastnoruční výtah z Cicerova díla Ratio o.fficiorum, které napsal 

v závěru svých studií v Pasově. Mezi nedochované rukopisy patří i německy psané dílko 

Petra Voka o chovu koní. Vok se ostatně neúspěšně snažil získat do svého vlastnictví i 

rukopisný traktát svého předka .Jošta z Rožmberka věnovaný pěstování vinné révy, který se 

z neznámých dúvodů nacházel v rukou syna jednoho z rožmberských úředníků. Podle 

všeho však dosáhl pouze toho, že byl - formou zdvořilé dedikace - vyzván k finančnímu 

přispění na vydání tištěné verze tohoto díla . 

.Je však zajímavé, že zhruba polovina z více než sta tisků, které obsahovaly dedikaci 

Vilémovi či Petru Vokovi, se v oíiciální rodové knihovně nenacházela. Řada indicií 

(například minimální doklady čtenářského využívání knih z oficiální knihovny) naznačuje, 

že se tyto dedikované knihy mohly nacházet v soukromých pokojích mimo prostor rodové 

sbírky. Podobné příruční knihovny určené pro osobní potřebu a četbu příslušníkú 

aristokracie a jejich rodin byly na evropských dvorech poměrně obvyklé (například 

v Mnichově či v Královci). Obvykle obsahovaly prúběžně se měnící aktuální knižní fond, 

novinky nebo například již zmíněné dedikační exempláře. 

Přerod púvodní rodové knihovny Rožmberkú do podoby reprezentační instituce byl 

značně urychlen jejím přesunem do třeboňského zámku roku 1602, spjatým s výstavbou 

nové budovy. Při koncipování této stavby se již počítalo s fyzickým propojením knihovny 

a rožmberské kunstkomory, podobně jako tomu bylo i na dvorech v Mnichově a 

v Ambrasu. Přestože v řadě ohledú měla rožmberská knihovna společné rysy s dalšími 

podobně zaměřenými šlechtickými knižními sbírkami (například obsahovou všestrannost 

typickou pro sběratelské knihovny, snahu o systematizaci a třídění, reprezentativní ráz a 

symbolické propojení knihovny s dalšími uměleckými soubory), ani v tomto ohledu se 

nestala prostým napodobením zahraničních vzorú. Složení rožmberské knihovny se asi 

nejvíce podobalo knižní sbírce Ferdinanda Tyrolského na zámku v Ambras, ovšem význam 
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ambraské knihovny stál ve stínu Ferdinandova zájmu o sbírky uměleckých a jiných 

předmětů, zvláště zbraní. Na rožmberském dvoře naopak knihovna stála jednoznačně 

v popředí. Paralelu k Vokově důrazu na reprezentativní podobu jeho knihovny (tento 

jihočeský vladař používal více jak 20 druhů exlibris a supralibros) bychom asi nejspíše 

nalezl i v knihovnách v Mnichově a ve Vídni. Za Petra Voka je také možné sledovat - a to 

již na jeho bechyňském dvoře v 70. letech 16. století - konkrétní stopy svědčící o 

(byť omezeném) zpřístupnění dvorské knihovny širšímu okruhu uživatelů: osobám, které 

byly ve Vokových službách, a také Rožmberkovým hostům. Tento trend se na 

rožmberském dvoře v době Vokova vladařství sice dále rozvíjel, rodová knihovna 

Rožmberků se však v porovnání s dvorskými knihovnami ve Vídni a v Mnichově nikdy 

nestala prostorem přístupným ve větší míře evropské učenecké veřejnosti. 

Co však rožmberskou knihovnu od zmíněných dvorských sbírek výrazně odlišovalo, 

byla existence kompletního čtyřsvazkového katalogu, který v letech 1602 - 1611 vytvořil 

rožmberský knihovník a archivář Václav Březan. Tento katalog byl mimořádný nejen 

v českém, ale i ve středoevropském prostředí. V podobně rozsáhlých soudobých 

bibliotékách sběratelského zaměření vznikaly jen dílčí soupisy a speciální katalogy 

vybraných celků (např. rukopisů či turcik). Březanův oborově-Iokační katalog nejenže 

obsáhl bohatství celé rožmberské knihovny, ale vyznačoval se i vysokou úrovní vlastní 

katalogizace a originálním řešením několika palčivých knihovnických problémů své doby. 

Jihočeský archivář se pokusil nahradit chybějící rejstřík autorů zvýhodněním autorského 

hlediska a zároveň odvážným způsobem vyřešil problematickou otázku katalogizace 

konvolutů. Rožmberský katalog, kaligraficky a výtvarně pečlivě provedený, navíc plnil od 

začátku kromě své praktické funkce i symbolickou úlohu zmenšeného mikrosvěta lidského 

vědění. Jeho dokončení na konci první dekády 17. století nejen fakticky, ale i symbolicky 

uzavřelo staleté utváření rodové knihovny Rožmberků. BohužeL na rozdíl od geneze již 

zmíněných západoevropských knihoven kdy jejich více či méně kontinuální vývoj 

směřoval k otevření se širší badatelské veřejnosti a nakonec vyústil v existenci zemských 

(a později státních) knihoven, znamenala pro rožmberskou knihovnu smrt Petra Voka 

v roce 1611 počátek jejího konce. Následné události během třicetilé války pak vedly k 

jejímu postupnému zániku . .Již v průběhu dalších dvaceti let. kdy ji krátce vlastnili 

Švamberkové a poté přímo Habsburkové, knihovnu postihly dnes již těžko odhadnutelné 

ztráty. Ve třicátých letech 20. století z ní byly vyřazeno kolem 1200 knih (převážně šlo o 

středověké rukopisy a prvotisky). které byly později vráceny znovuobnoveným klášterúm 

v Třeboni a v Borovanech. Jak svědčí dochované exempláře. v některých případech si 
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kanovníci přivlastnili i knihy, které jim původně nepatřily (evidentní je to např. u knih 

vydaných až po zrušení obou klášterů). Dochované rožmberské svazky a také stížnosti 

tehdejších třeboňských správců vypovídají i o tom, že nemalé množství knih se 

z rožmberské knihovny ztratilo ještě za jejího pobytu v Třeboni. S nevrácenými 

výpůjčkami musíme počítat především u některých úředníků (Theobald Hock, Heřman 

Bulderus), pravděpodobně však docházelo i k přímému zcizování knih, zejména těch 

v nákladnějších vazbách. Rozkrádání rožmberských knih ovšem pokračovalo i během 

jejího krátkodobého pobytu v Praze, zejména během okupace Pražského hradu Švédy. 

Řada knih s rožmberským exlibris - byly například k dostání i na pražském trhu - tak 

většinou zůstala na českém území a jejich majiteli se stávaly i poměrně známé osobnosti 

(např. Tomáš Pěšina z Čechorodu). Z dnes známých zhruba 450 rožmberských svazků 

uložených v českých knihovnách však většinu tvoří dochované rukopisy a prvotisky 

vrácené již zmíněných klášterům, které nakonec skončily především v Národní knihovně. 

Vostatních případech jde spíše o náhodné objevy a nálezy a jejich počet se bude 

pravděpodobně zvyšovat tak, jak bude pokračovat elektronické zpracování historických 

knižních fondů zachycl~jící i provenienci knih. Větší celky z rožmberské sbírky si ovšem 

přivlastnili i někteří vyšší velitelé ve švédských službách (Johann Klee, Alexandr Erskein), 

kteří je po skončení válečného tažení přemístili do svých sídel na německém územÍ. 

S těmito knihami, včetně těch, které ještě "zmizely" z transportního konvoje během jejich 

cesty na sever, se dnes lze jednotlivě setkat v řadě německých knihoven (Brémy, 

Hamburk, Gottingen a další). 

K radosti královny Kristiny však velká část rožmberské knihovny doputovala v červnu 

1649 do Stockholmu. Díky ní se švédské královské knižní sbírky mnohonásobně rozrostly 

a Březanův katalog, který knihovnu věrně následoval, se po formální a grafické stránce stal 

dokonce inspirací pro zpracování katalogu královské knihovny. Jeho zhotovením byl 

pověřen knihovník Isak Vossius, narychlo povolaný Kristinou z Holandska. Jeho 

namáhavou práci však zničila sama královna, když za Vossiovy dvouleté nepřítomnosti u 

dvora (1651 - 1653) rozdala tisíce knih - mezi nimi i stovky rožmberských exemplářů -

švédských vzdělávacím institucím a soukromým osobám. Knihy z bývalé rožmberské 

knihovny se ocitly na knižních regálech tří gymnázií ve městech Strangnas, Vasteras a 

Abo, které založil Gustav II. Adolf za účelem vzdělávání mladých mužů pro civilní a 

církevní službu ve státě. Domněnky, že se většinou jednalo o duplikátní či pro královský 

dvůr nezajímavé tituly, zřejmě nejsou zcela oprávněné. Obsahová skladba knižních darú 

pro StrangnUs a VListeras naznačuje, že výběr titulů byl proveden poměrně pečlivě a 
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pravděpodobně byl určován konkrétními potřebami škol. Dnes již těžko zjistitelné 

množství knih se ocitlo v rukou soukromých osob (Edmund Gripenhielm. Magnus de la 

Gardie, Erik Appelgren). Neznáme ani počet rožmberských knih, které si Kristina po své 

abdikaci vzala na cestu Říma. Ve Vatikánské knihovně se dochovalo více než dvanáct 

rožmberských rukopisů, tištěné knihy však byly v průběhu 18. století zničeny či 

rozprodány. Osmnácté století bylo ostatně tragickým obdobím i pro rožmberské svazky i 

ve Švédsku. K rozsáhlým aukcím, jež byly běžnou praxí tehdejšího knihovnictví a ve 

kterých byly hojně nabízeny i rožmberské exempláře, přistoupila většina zmíněných 

institucí. Tímto způsobem se mnoho knih dostalo do soukromých rukou ve Švédsku i 

v zahraničí. Své vykonaly i ničivé požáry ve Stockholmu (1697), Abo (1827) a Striingniis 

(1864 ). Ve Striingniis sice vzaly za své především dobové vazby a vlastní exempláře 

zůstaly zachovány, v dalších dvou institucích byly následky pro rožmberské knihy zcela 

tragické. 

Vzhledem k formě zpracování historických knižních fondů ve většině švédských a 

českých knihoven, kdy se jen výjimečně počítá se zachycením provenienčních znaků knih. 

sice nelze komplexně zmapovat současný stav dochování rožmberských exemplářů. přesto 

však jejich alespoň dílčí průzkum definitivně vyvrací představy o tom, že rožmberská 

knihovna z větší části přetrvala staletí a je nadále - byť rozptýlena ve fondech několika 

knihoven - ve Švédsku uchována. Několik stovek do dnešních dnů dochovaných knih 

z původní rožmberské sbírky sice na první pohled představuje impozantní celek, ve 

skutečnosti se však jedná o pouhé torzo kdysi ohromujícího celku - tvoří přibližně jen 5-

10 % původního objemu. 
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PŘÍLOHA I: 

SOUPIS TISKAŘSKÝCH BOHEMIK V ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ 

Předkládaný soupis je výstupem z databáze tiskařsky bohemikálních tisků rožmberské 

knihovny pracující v systému ISIS a používané v Knihovně AV ČR. Tiskařská bohemika 

v rožmberské knihovně byla excerpována ze soudobého katalogu Václava Březana a 

identifikována v českých národních retrospektivních bibliografiích (Knihopis (~eských a 

slovenských ti/I'kil od dohy nejstar/d až do konce XVlIJ. století, red. Z. Tobolka, Fr. Horák, 

Praha 1925-1967 a Bihliografie cizoiazy(~ných hohemžkálních tiskli z let 1501-1800, 

připravovaná v Knihovně AV ČR), Na základě údajů starší odborné literatury a vlastním 

průzkumem v českých a především ve švédských knihovnách byly databázové záznamy 

doplněny údaji o místu současného uložení dochovaných rožmberských exemplářů. 

Předkládané záznamy se skládají z těchto částí: jméno autora či záhlaví, zkrácený titul 

tisku. údaje o impresu, lokační odkaz na folium Březanova katalogu, bibliografický odkaz 

a případně i údaj o knihovně, kde se nalezený rožmberský exemplář dnes nacházÍ. Ve 

výjimečných případech přinesly nálezy rožmberských tiskařských bohemik překvapující 

zjištění, že byly při katalogizaci opomenuty (např. I/349), přesto však kvůli jednoznačným 

znakům rožmberské provenience (supralibros či exlibris) byly do soupisu zahrnuty. 

Na případy, kdy se jedno vydání knihy nacházelo v rožmberské knihovně ve vícero 

exemplářích zapsaných v nhných oddílech katalogu, upozorňují zdvojené lokační údaje 

odkazující na dvě rúzná místa Březanova katalogu. Poměrně často se objevují i případy, 

kdy kniha (případně určité vydání jinak známého tisku) podchycená Březanem není 

v současné době známa a tudíž není zaznamenána ve zmíněných restrospektivních 

bibliografiích. Titul takovéhoto díla byl pro potřeby soupisu i pozdějších bibliografických 

prací transliterován na základě Březanova záznamu v katalogu (např. 1/193). Chybějící 

údaje o jménech tiskařú byly do záznamú doplňovány na základě Chybova slovníku 

knihtiskařú jen tehdy, pokud v dané době a daném městě prokazatelně působil pouze jeden 

tiskař (1/373, 368) nebo napi"íklad tehdy, že se jedná o bratrskou literaturu vytištěnou bez 

určení místa tisku. ale v době púsobení Kralické tiskárny, 
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1. ACHILLES, Jan 
Vejklad krátký na proroctví Danyele proroka. Praha. Jiří Jakub Dačický, 1590. 

Bře::an, Teologie: 0168. - Knihopis: c'. 93. 

2. ACTA 

Acta aller Handlungen '" Praha. Bartoloměj Netolický z Netolic. 1548. 
Březan, Historie: 0597. - Ci::. [wh. 

3. ADAM z VELESLAVÍNA, Daniel 
Kalendář historický ... Praha . .I iří Melantrich z A ventýna - sen., 1578. 

Březan, Historie: 0809. - Knihopis: c'. 58. 

4. ADAM z VELESLAVÍNA, Daniel 
Kalendář historický. (Praha. Daniel Adam z Veleslavína). 1590. 

Březan, Historie: 0805. - Knihopis: Č. 59. 

5. ADAM z VELESLAVÍNA, Daniel 
Modlitby. S.I.t.n, 1600. 

Březan. Teologie: 0569. - Knihopis /0/0 ~:l'Cláf1í neeviduje. 

6. van ADRICHEM, Christiaan 
Vypsání města Jeruzaléma i předměstí jeho. (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1592. 

Březan, Historie: 0585. - Knihopis: Č. 66. 

7. AKTA 

Akta těch všech věcí, které sau se mezi ... Ferdinandem Římským ... a některými (osobami) z 
Stavltv '" zběhly ... (Praha, Bartoloměj Netolický z Netolie, 1547). 

Březan, Historie: 0597. - Knihopis: c'. 105. 

8. ALBERTUS MAGNUS 
Ráj duše,jinak O ctnostech knížka ... (Praha, Burián Valda. 1589). 

Březan, Teologie: 05n. - Knihopis: ('. 112. 

9. ALBERTUS MAGNUS 
Summa de eucharistiae sacramento. Vimperk, Johann Alacraw. 1484. 

mezan, Teologie: 0030. - Knihopis - Prvotisky 

10. ALBRECHT 
Lékařství kol1ská ... S.I.t.n, 1547. 

Březall, Medicína: 1190. - Knihopis: /0/0 vydúní neeviduje. 

ll. ALETINUS, Adam 
Modlitby nábožné ... S.I.t.n, 1595. 

B,'ezan, Teologie: 05·n. - Knihopis - Dodutk)': he:: IÍdaje () roku l'ydúní. 

12. AUGUSTA, Jan 

Knížka tato bez tytulej[es]t o to[m]to. Jestlito ... člověkjistotně věděti mohl. že spasen bude 
... [Litomyšl, Alexandr Plzel'íský]. 1534. 

BFe::an, Teologie: 0450. - Knihopi.l': c'. 1)-/6. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Od Luther M., Knicha Eklczyastykus) 

13. AUGUSTA, Jan 
Ohlášení proti Petru Zásacl ský 111 ll. Litomyšl. I Alexandr Plzciíský I. [1535-15451. 

Bi'e:::an, Teologie: 0-/80. - Knihlljii.\: 1)-/1). 
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14. AUGUSTA, Jan 
Pře Jana Augusty a kněžstva kal išného .. , S.I.t.n, (1543). 

Bře::an. Teologie: 0328. - Knihopis: Č. 85G. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (RAR: 173 G Augusta J, Pre Jana) 

15. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Dvoje kázaní adventní. Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 1577. 

BPe::an, Teologie: 01-17. - Knihopis neeviduje. 

16. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Svatého Augustýna ... o dni posledním soudném kázání ... Praha, Burian Valda, 1589. 

Bře::an, Teo!ogie: 0361. - Knihopis: c'. 860. 

17. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Znamenité kázání ... k soudcúm ... Praha, Šebestián Oks z Kolovsi, (1565). 

B,'e::an. Teologie: OJ6!. - Knihopis: c'. 862. 

18. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Svatého Augustýna ... o městě božím kniha XXII. ... Praha, Burian Valda, 1589. 

BPcUI7, Teo!ogie: 0361. - Knihopis: Č. 865. 

19. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Knížka svatého Augustýna, jíž titul dal Soliloquia animae ad Deum ... Praha, Daniel Adam z 
Veleslavína, 1583. 

BPcan, Teo!ogie: 0539. - Knihopis: Č. 888. 

20. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Knížka svatého Augustýna, kterúž nazval Manuale. Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 
1583. 

BPe::an, Teo!ogie: 0539. - Knihopis: (,'. 880. 

21. AUGUSTINUS, Aurelius - sanctus 
Psaní donátistúm ... (Litomyšl, Andreas Graudenc), 1584. 

BPe::an, Teologie: 0361. - Knihopis: Č. 868. 

22. AUPRA VA, Vojenská 
Vojenská Auprava krále Davida ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes, 1604). 

BPe::an, Teo!ogie: 037 J. - Knihopis: Č. 17.57-1. 

23. BARTHOLDUS z BRAITENBERKA, Jiří 
Duchovní obveselení Koruny české, to jest ... modlitby k předním svatým dědicům ... (Praha, 
Jiří Černý z Černého Mostu), 1599. 

B,'c(/n, Tco!ogie: 0565. - Knihopis: c'. 961. 

2 .... BARTHOLDUS z BRAITENBERKA, Jiří 
Orationes synoda les ... Praha, Jan Otmar Jakubllv Dačický, 1606. 

B,'e::(/I/, Filosofie: /590. - ('i::. hoh 

25. BARTHOLDUS z BRAITENBERKA, .Jiří 
Vita s. Ivani .... (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 159/). 

B"Cill/, II is/oric: OS91. - ('i::. hoh. 

26. BAVOROVSKÝ, Tomáš 
Kázání o svatém pokání ... (Praha, Bartoloměj Netolický z Netolic), 1552. 

BPe::an, Teologie: 0/ So. - Kni/lOpis: /00-1. 
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27. BAVOROVSKÝ, Tomáš 
Postyla česká aneb kázání a vejklady na evangelia ... Olomouc, Jan Giinther, 1557. 

Bfezan, Teologie: 0118. - Knihopis: Č. 1005. 

28. BAVOROVSKÝ, Tomáš 
Zrcadlo onoho věčného a blahoslaveného života ... (Praha, Jiří Melantrich z Aventýna -
sen.), 1561. 

Bfezan, Teologie: O I 80. - Knihopis: (t. 1007. 

29. BENEDICTI, Laurenc 
Grammaticae Bohemicae ... libri duo .... Praha, Jan Otmar JakubÍlv Dačický, 1603. 

BPezan, Fi/os()fie: 157-/. - Knihopis: Č. I06J. 

30. BERKA z DUBÉ, Zbyněk - archiepiscopus Pragensis 
Synodus archidiocesana Pragensis ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 1605. 

Bl'ezan, Teologie: 0287 (s. v. Pragensis). - Blezal1, Te%gie: 31-1 (.I'. V. S)'!1oc!II.1'). - Ciz. /JOh. 

31. BERNARDUS - sanctus 
Knížky tyto jsú: o boji duchovního Jeruzaléma s Babilonskými ... [Litomyšl ?], (Pavel 
Olivetský z Olivetu), [1507 ?]. 

Bl'ezan, Teologie: 0480. - Knihopis: Č. 1079. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Od Luther M., Knieha Eklezyastykus) 

32. BERNARDUS - sanctus 
Knížka ... , jenž slove Řebřík lidí kajících ... (Praha, Sixt Palma Močidlanský, 1600). 

Bl'ezan, Teologie: 0539 (nedokon('f:n,}) zápis}. - Knihopis: ('. 1076. 

33. BESCHREIBUNG, Historische '" 
Historische .. , Beschreibung. Wie ... der ... FUrst lil den Moscovovitische Uindern ... 
i.iberkommen 1605. Praha, Kašpar Kargesius, 1606. 

Bl'ezan: neuvádí. - Ciz. hoh. 
Vasteras [SE): Stiťts- och landsbiblioteket (B.j 483) 

34. BIBLE 
Bible česká ... Praha, Pavel Severýn z Kapí Hory, 1537. 

Blezan, Teologie: 00 I o. - Knihopis: (t. 1099. 

35. BIBLE 
Bible česká ... Praha, Bartoloměj Netolický z Netolic, 1549. 

Blezan, Teologie: 00 I O. - Knihopis: { II () I. 

36. BIBLE 
Bible česká ... Praha, Jih Melantrich z Aventýna - sen., 1577. 

Bl'ezéln, Teologie: (JO I (J. - Kl1ihopis: (t. IIOS 

37. BIBLE 
Bible kralickájednodílná ... [Kralice. Tiskárna Jednoty bratrské. 1596]. 

Bfezan, Te%gie: 014-1. - Knihopis: L'. 1109. 

38. BIBLE 
Bible kralická šestidílná - Nový zákon. [Kralice, Tiskilrlla Jednoty bratrské, 1601]. 

B,'ezan, Teologie: () 14-1. - Knihopis: ('. IlON. 
Praha [CZ]: Knihovna Národního Illuzea (34 O I / VI) 
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39. BIBLE 
Bible kralická šestidílná ... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské, 1579-1594]. 

Bfezan, Teologie: 01-/3. - Knihopi.l': c'. 1107. 

40. BIBLE 
Bible kutnohorská. Kutná Hora, Martin z Tišnova, 1489. 

Bfezan, Teologie: 0010. - Knihopis - Prvotisky: X a Xl (dvě varianty). 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (F. II) 

41. BIBLE 
Bible pražská. [Praha], Tiskař Pražské bible, 1488. 

B"ezan, Teologie: 0010. - Knihopis - Prvotisky: lX 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (F. 10) 

42. BOAISTUAU de LAUNAI, Pierre 
Theatrum mundi minoris. Šyroký plac neb zrcadlo světa .... (Praha, Jiří Černý z Černého 
Mostu, 1605). 

B,'ezan, Filosofie: 166] (s. v. Theat/'ll/1/ 1J111ndi .. .). - Knihopis: c'. 1187. 

43. BOEHME, Johann 
Obyčeje, práva řády anebo zvyklosti všech národú ... Olomouc, Jan Olivetský z Olivetu, 
1579. 

Bl'eziln, Historie: 0592. - Knihopis: c'. 1201. 

44. z BOSKOVIC, Kryštof 
Die Bergk Ordnung und auťgerichtet auť das Pergkwergk Eysenberg genant lm 
Margraťthumb Merhernn gelegen. Olomouc, [Jan Olivetský z Olivetu], 1539. 

Březan, Právo: 1173 (s. v. Zřízení .. .). - Ciz. boh.: heslář. 

45. BROSIUS, Václav 
Koule Danielova ... Litomyšl, [Andreas Graudenc], 1589. 

Bfezan. Teologie: 02-18 (s. v. Koule Danyelowá). - Knihopis: ('. 1302. 

46. BRTVÍN z PLOSKOVIC, Jan - CŽERNOBÝL, Mikuláš 
Hospodář. Knížka velmi užitečná ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1587. 

Bl'ezan. Filosofie: 1519 (s. v. Hospodář .. .). - Knihopis: c'. 1308. 

47. BRUS z MOHELNICE, Antonín - archiepiscopus Pragensis 
Oratio in divi Ferdinandi Augusti Imperatoris allatione et sepultura ťuneris ... Praha, Jiří 

Melantrich z Aventýna - sen., 1565. 
B,'ezan, Historie: 0732. - Ciz. Iwh. 

48. BRYKCÍ z LlCSKA 
Regule, to jest Řeholy obecné z latinských učiteluov práv vybrané ... (Praha, Bartoloměj 
Netolický z Netolic, 1541). 

Březan, Prúvo (s. v. Regule): 11-12. - Knihopis: c'. 13-19. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 B k Brenz.l., Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 

49. BRYKCÍ z LlCSKA 
Sentencie philosophice de regimine ... Naučení ll1udrcltv o zpravování a soudech lidských. 
(Praha, Pavel Severýn z Kapí Hory, 1540). 

B(-eziln. Filosofie: 1636 (s. v. Sententiue .. .). - Knihopis: ('. 1350. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 B k Brenz.l., Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 

50. BUCHHOLZER, Abmham 
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Rejstřík historický .... (Praha, Anna Schulllanová, 1596). 
Březan, Historie: 0882 (I'. v. Pefi'ek::: PolkoviL:). - Knihopis: t'. 1366. 

51. BUNTING, Heinrich 
Itinerariulll Sacrae Scripturae: to jest: Putování svatých na všecku Svatou bibli ... (Praha, 
Daniel Adam z Veleslavína), 1592. 

Sřezan, Historie: 0632. - Knihopis: ('. 1361. 

52. BYDŽOVSKÝ, Pavel 
Odvolání jednoho bratra z roty Pikhartské ... (Praha, .Jan .Jičínský), 1588. 

Sřezan, Historie: 0877. - Knihopis: c'. 1395. 

53. CAMPION, Edmund - S.J 
Rationes decem ... Praha. Michael Peterle - iun., 1592. 

Březan, Teologie: 0547. - Ciz. {wh. 

54. CANDYDUS, Sixt 
Výklad na život Tobiáše. Praha, Jiří Jakub Dačický, 1588. 

Březan, Teologie: 0193. - Knihopis: c'. 1-123. 

55. CANISIUS, Petru s - SJ 
Institutiones seu Parvus catechislllus catholicortlm. Praha, s.t.n., 1588. 

Březan, Teologie: 0548. - Ciz. hoh. 

56. CARION, Johann 
Kronika světa o znamenitějších věcech a proměnách ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 
1584). 

Březan, Historie: 0809. - Knihopis: Č. 1-164. 

57. CESTA 
Cesta života, to jest: tři spisy aneb traktáty: I. Knížka srdeční. II. Zrcadlo téhodní. III. 
Pravidlo šlechetného a křesťanského života ... Praha, Anna Adamová z Aventýna, 1600. 

Březan, Teologie: 0403. - Knihopis: c'. 15-13. 

58. CHELČICKÝ, Petr 
Kniha výkladi'lv spasitedlných na čtení nedělní celého roku ... (Praha. Pavel Severýn z Kapí 
Hory, 1522). 

Sřezan, Teologie: () 119 - Knihopis: c'. 3300. 

59. CHELČICKÝ, Petr 
Síť víry ... Vilémov, Chval Dubánek - vydavatel, 1521. 

Březan, Teologie: 0193. - Knihopis: ('. 3303. 

60. CHIMARRHAEUS, lacobus 
Epithalamium in nuptias ... D. Guilielmi Ursini, domus Roscmbcrgicac gubernatoris ... et ... 
Polixenae, ... D. VVratislai a Pernstein, ... filiae. Praha . .Jiří C'erný z Černého Mostu. 1587. 

Březan, Filosofie: 1717. - Ci:::. hoh. 

61. CHIMARRHAEUS, lacobus 
Monoclia querula in obitllll1 ... loannis Trallthson ... (Praha . .Jii·í Černý z Černého Mostu. 
1590). 

B,'ezan, Filosofie: 1717. - Ci:::. !Joh, 

62. CHaTEILLON, Sébasticn 
Dialogorulll sacrorum libri quatuor. ... Praha, .Jih Melantrich 7. Aventýna. 1568. 
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Bře::an. Filosofie: 1-151. - Ci::. 1)(Jh. 

63. CLASSES 
Classes quinquc in Academia Pragensis .. , Praha, Pavel Sessius, 1609. 

Bře::.an. Filosofie: U.:I5. - Ciz. IJOh. 

64. CODICILLUS z TULECHOV A, Petr 
Elementa declinationum et Conillgationllm pro Classe ultima. Praha, s.t.n., 1576. 

Březan. Filosofie: U7 -I (s. v. Elel1/enta .. .). - Ci::.. /Joh.: t% vydání neeviduje. - Knihopis: toto 
vydání neeviduje. 

65. CODICILLUS z TULECHOV A, Petr 
Elementa declinationllm et coniugationlll1l pro Classe 1I1tima ... Praha, s.t.n., 1572. 

Bře::.an. Filosofie: 1-17-1 (s. v. Elementa .. .). - Knihopis: toto vydání neeviduje. - Ciz. l)Oh.: toto 
v.Y'dání neeviduje. 

66. CODICILLUS z TULECHOVA, Petr 
Libellus synonylllorllm Latinorum, una cum vocabulis Bohemicis ... Praha, s.t.n., 1579. 

B,'e::an. Filosofie: 1.:152. - Knihopis: toto vydání neeviduje. - Ciz. /Joh.: toto vydání neeviduje. 

67. COLLlNUS z CHOTĚŘINY, Matouš 
Ad invictissil11l1lll ac potentissimum Imperatorem ... D. D. Ferdinandum ... Ode gratulatoria 
... (Praha, Jan Kantor Had), [1558]. 

B,'ezan. Filosofie: 1717. - Ci::.. /Joh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (Litt. Nylat. (Br) = 137 A Br.) 

68. CONFESSIO 
Conťessio aneb počet z víry z učení i náboženství křesťanského ... [Kralice, Tiskárna Jednoty 
bratrské, 16071. 

Březan. Teologie: Oc/03. - Knihopis: c'. 1606. 
Vasteras [SE]: Stifts- och landsbiblioteket (Bs 459) 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (0.46) 

69. CONFESSIO 
Conťessio ťratrlll1l Bohemicorllm. Počet z víry a z učení ... S.I.t.n, (1574). 

Bi'cal/. Teologie: 0392. - Knihopis: ('. 1603. 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (0.45) 

70. CONFESSIO 
Vyznání víry ... všech tří stavú Království českého ... S.I.t.n, 1608. 

Bi'e::.an. Teologie: 0351. - Knihopis: ('. 1593. 
Vasteras [SE]: Stifts- och landsbiblioteket (Bs 490) 

71. CONFESSIO 
Vyznání víry svaté ki"esťanské všech tří stavú Království českého ... (Praha, Schumann Jan -
oťficina, 1609). 

Bf'e::an. Teologie: 02-18. - Knihopis: Č. 159-1. 

72. CONFESSIO 
Vyznání víry svaté křesťanské všech tří stavlt Království českého ... [Praha], Jiří Jakub 
Dačický, 1583. 

Bi'e::.un. Teologie: 035/. - Knihof!is: L'. 1592. 

73. CONFESSIO, Antiqua ct constans 
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Antiqva et constans confessio ťidei ecclesiae Christi lil Regno Boiemiae, et Marchionatu 
Moraviae ... S.I.t.n, 1574. 

Bře::an. Teologie: 0376. - Ci::. hoh. 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (0.42) 

74. CONSTITUTIONES 

Constitutiones ... capituli ecclesiae metropolitanae Pragensis '" Praha, ./iří Melantrich z 
Aventýna - sen., 1560. 

BPewn, Teologie: () 186. - Ci::. !)()h. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S RAR: 173 G Herbest B., Wiary kosciola) 

75. CRINITUS z HLA V ÁČOV A, David 

Carmen nuptiale ... ac ... D. Guilhelmo Ursino B. de Rosis ... nec non ... Annae Mariae 
Marchionissae Badensi .... (Praha, ./iří Černý z Černého Mostu. 1578). 

Bře::an. Filosofie: 17 J 7. - Ci::. !)()h. 
Stockholm [SE]: Kunglige biblioteket (S 137 A Br.) 

76. CRINITUS z HLA V ÁČOV A, David 

Carmen pro felici ... Rodolphi in regem Boemiae inauguratione ... Praha, ./iří Černý z 
Černého Mostu, [1575]. 

B,'e::an, Filosofie: 17 J 7. - Ci::. hoh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (137 A Br.) 

77. CROPACIUS, Kašpar 
Hexametrum pro calendis lanuariis ... Praha, .lan ./ičínský, [1568?]. 

BPe::an. Filosofie: 1722. - Ci::. !Joh. 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (0.42) 

78. CROPACIUS, Kašpar 

ln adventum ... Maximiliani ... carmen gratulatorium ... Praha, ./ih Melantrich z Aventýna _ 
sen., 1562. 

BI'e::an. Filosofie: 1720. - Ci::. hoh 

79. CYKÁDA, Jan Václav 
Autočiště křesťana věrného ... Praha, (Schumann, Jan - oťťicina), 1607. 

Bl'ezan. Teologie: () J 93. - Knihopis: ('. f705. 

80. CYKÁDA, Jan Václav 
Bezpečné a pravé ... rozveselení. Praha, (Schumann, .lan - oťťicina), 1607. 

BPe::an, Teologie: 0193. - Knihopis: ('. J 7 J (J. 

81. CYKÁDA, Jan Václav 
Cesta k životu věčném u ... Praha, (Schumann Jan - oťficina), 1607. 

BI'e::an. Teologie: 0193. - KllihoJiis: ('.l"(){). 

82. CYKÁDA, Jan Václav 
Hody křesťanské. Praha, Schumann, .lan - otTicina, 1607. 

Bi"ewn. Teologie: () /93. - Knill!lpis: ('. /70 7. 

83. z CYMBURKA A TOVAČOV A, Stibor' 
Kn iha urozeného pana ... Stibora z Cym burka a z Tovačova ... (Praha. Jan Severýn z Kapí 
Hory, 1539). 

BPe::al1. Filosofie: /-I-I(j - KlIihoJiis: c'. /7 JI. 

84. DASYPODIUS, Petrus 
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--------------............. ......... 
Dictionarium Bohemicolatinulll, ... Olomouc, Jan GLinther, 1562. 

Bře::.an. Filosofie: /-163 (.1".1'. Dictio/luril/l11). - K/lihopis: L'. /8/3. 

85. DIALOG 
Dialog aneb Rozmlouwánj ducha s dussý. S.I.t.n, 1602. 

B,'e:::an, Teologie: 05.f9. - Knihopis neevidl/je. 

86. DIETRICH, Veit 
Kázání o mytí noh ... (Praha, Ondřej Kubeš ze Žípú, 1543). 

BI'e::.al1, Teologie: 0/99. - Knihopis: ('. /903 s pochyhností, ::.da české ::.nění vúbec existovalo. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 8 k 8renz J, Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 

87. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Declamatio ... super ilam Psallllistae sententialll ... Praha, Jan Kantor Had, 1570. 

B,'e::.an, Teologie: 05-19 (.1'.1'. Opl/sel/la Theologica). - Ci::.. {)(Jh. 
Vastenls [SE]: Stifts- och landsbibliotcket (8, 464) 

88. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
ln ťoelicelll inaugurationelll ... domini Martini Miglicensis, archiepiscopi Pragensis ... 
declamatio. Praha, .I iří Černý z Č'erného Mostu, 1581. 

B,'e::.an, Filosofie: /-163. - Ci::.. hoh. 

89. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio de epiphania DOlllini .... (Praha. Jan Kantor Had, 1569). 

B,'e::.al1, Teologie: 05-19 (s. v. Opl/scl/la Theologiea). - Ci::.. boh. 
Vasterás [SE]: Sti1ls- och landsbiblioteket (85 464) 

90. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio de laetissillla Christi nativitate. (Praha, Jan Kantor Had), [1570 7]. 

Bl'e::.an, Teologie: 0406. - B,'e::.al1, Teologie: 5-19 (.~. v. Opl/scl/fa theologica). - Ci::.. boh. 
Strangnas [SE]: Domkyrkanbiblioteket (0.42) 
Vastcrús [SE]: Sti1ls- och landsbiblioteket (8 5 464) 

91. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio de laetissima Christi resurrcctione. (Praha, Jan Kantor Had. 1570). 

Bl'e::.an, Teologie: 05-19 (.1'.1'. Opl/scl/la Theologica). - Ci::.. {)(Jh. 
Vasterás [SE]: Stifts- och landsbiblioteket (R, 464) 

92. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio de rebus adversis acquo animo tolerandis. (Praha. Jan Kantor Had, 1570). 

B,'e::.an, Filosofie: /-167 (.1'.1'. ()rutiones /J/isce//anea). - Ci::.. boh. 
Vasterás [SE]: Sti1ls- och landsbibliotekct (8 5 464) 

93. DOMINÁČEK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio dc saccrdotali dignitate in Synodo Provinciali Olomucensis habita ... (Praha, Jan 
Kantor Had, 1569). 

B,'e::.al1, Teologie: 05-19 (.1'.1'. Opl/scl/la Theologica). - Ci::.. !Joh. 
Viistcrús [SEl: Stifts- och landsbiblioteket (B 5 464) 

9 ... DOMINÁČ:EK z PÍSNICE, Zikmund 
Oratio de Sancto Johannc Baptista .... (Praha, Jan Kantor Had. 1570). 

/3i'e::,ul1, Teologie: 05-19 (.1'.1'. ()/)l/sC/t!(/ Theologicu). - Ci::.. !Joh. 
Vaster<ls [SEl: Stifts- och landsbibliotcket (B, 464) 

95. DlJBRA VIlJS, .Jan - episcopus Olomucensis 
Historiae rcglli Boicll1iac ... libri XXXIII. Prost~iov. Jan Giinthcr, 1552. 
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Bf'ezan, Historie: 0692. - Knihopis: Č. 2132. - Ci=. boh. 

96. ECCLESIASTlCUS 

Eccleasticlls, sive sapientia lesu filii Sirachi. '" Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1586. 
Bře=wl. Teologie: 0538. - Knihopis: Č. 2196. 

97. ECCLESIASTlCUS 

Kněha Eklezyastyklls podle starobylých řeckých exemplá)-ú ... (Litomyšl, Alexandr 
Plzeňský, 1539). 

Březan. Teologie: 0360. - Knihopis: Č. 2188. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Dd Luther M., Knieha Eklezyastykus) 

98. ECCLESIASTlCUS 

Kniha Jezllsa Syraehajinak Ecclesiasticlls ... Praha. Jiří Melantrich z i\ventýna - sen .. 1574. 
Bře=an. Teologie: 0128 - Knihopis: c'. 2193. 

99. ELEMENT A 

Elementa Latinae, Bohemicae et Germanicae Lingllae. Prostějov. s.t.n. [Jan Giinther ?]. 
1550. 

Bře=wl. Filosofie: 1.:/76. - Knihopis neeviduje. - Ci=. /Joh. neevidllje. 

100. EMMELlUS, Helfricus 

Sylva guadrilingvis vocablllorllm et phrasium Bohemicae, Latinae, Graecae et Germanicae 
lingllae ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1598. 

Březan. Filos()fie: 1635 (s.v. Sylva). - Knihopis: ('.2253. 

lOt. EPICEDIA 

Epicedia in obitllm ... D. D. Gulielmi Ursini de Rosenbergo ... Praha, Jan Sehumann, 1592. 
Březan. Filosofie: 1797. - Ch:. hoh. 

102. EPIŠTOLY 

Epištoly a evangelia nedělní i sváteční ... Praha. Daniel Adam z Veleslavína, 1597. 
B,'e=an. Teologie: Oj/2. - Knihopis: L'. 22 72. 

I 03. EPIŠTOLY 

Evangelia a epištoly s tiguram i pěkným i ... Praha, .I iří Melantrich z A vcntýna - sen., 1559. 
mezan. Teologie: 0360. - Knihopis: L'. 2260. 

104. EPITHALAMION 

Epithalamion de nuptiis ... domini Guilhelmi a Rosis ... celebrantis ... 27. lanuarii 1578 cum 
... Anna Maria Marchiona Badensi ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, lI578]. 

Březan. Filosofie: 1797 (s. 1'. P/'Oxel7us). - Ci=. /Jo/i. 

105. ERASMUS, Desiderius 

Evangelium Ježíše Krista '" podle sepsání svatého Matouše ... (Litoměřice. Ondřej DuŠík). 
1542. 

BI'ezan. Teologie: 0299. - Knihopis: ('. 23.:/8. 

106. ERASMUS, Desiderius 

Kniha ... naučení i napomenutí ... jakby se k smrti holoviti mč!. (Praha, Jiří Melantrich 
z Aventýna - sen.), 1564. 

mezan. Teologie: O-N5. - Knihupis: ('. 2357. 

107. ERASMUS, Desidel"ius 
Knížka ... o mravích dítek ... Praha, s.Ln., 1537. 
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Bře::an, Filosofie: 1619. - Knihopis: L'. l364. 

108. ERASMUS, Desiderius 
Rozmlouvání ... v němž se naučení dává, kterak manželé spolu nakládati mají. , .. (Praha), 
[s.t.n.], 1538. 

Bře::an, Filosofie: 1623 (s. v. Ro:::m/ollwánj .. .). - Knihopis: c'. 2362. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Dd Luther M .. Knieha Eklezyastykus) 

109. ERASMUS, Desiderius 
Rozmlouvání čtyr' starcúv o rozl ičných příbězích lidských. S.I.t.n, 1534. 

B,'e:::an, Filosofie: 1619. - Knihopis: neeviduje. 

110. ERASMUS, Desidel"Íus 
Vdova křesťanská ... Praha, Jiří Jakub Dačick)', 1595. 

Bl'e::an, Teologie: Ol99. - Kllihof!is: L'. 2368. 

111. ERCKER, Lazar-us 
Beschreibung allerfurnemsten mineralischen Erzt und Berckwercks arten ... (Praha, Jiří 
Černý z Černého Mostu, (574). 

Bře::an, Filosofie: 1-/69. - Knihopis: c'. 2370. 

112. de ESTELLA, Diego 
O potupení světských marností knihy tři ... Praha, Burián Valda, 1589. 

B,'e::all. Teologie: 0532 (s. v. Adam:: WinOl'e). - Knihof!is: c'. 2378. 

113. EULENSPIEGEL, TiII 
Velmi divná a neslýchaná historia Tyl Eylenšpigle sedláka. S.I.t.n, 1557. 

B,'e::all, lIistorie: 0718. - Knihopis toto ~:vdání neeviduje. 

114. EUSEBIUS PAMPHILUS 
Historia církevní ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1594. 

B,'e::an, Historie: 070l. - Knihopis: c'. 2390. 
Praha [CZ!: PaméÍtník Národního písemnictví (S XXXIX a 6) 

115. EXEMPLAR 
Exemplar reconciliationis cum Hungaris t~lctae 23 Junii Anno 1606. Praha, s.t.n., [1606 '1]. 

Bře::iln. Historie: 0715. - Ci::. hoh. evidují dvě vydání s varial1tami. 

116. FAUKNAR z FONKENŠTE.JNA, Šebestyán 
Tytulái" obsahující ... formy listúv všelijakých ... Praha, Jan Schumann, 1589. 

BI'e::ul1, I'níl'o: 1163. - Kllihopis: č. 2-/33. 

117. FELlS, Stefano 
Missarum sex vocum ... liber prilllus. Praha, Jih Černý z Černého Mostu, 1588. 

Bi'e::WI, Filosofie: 18-/l. - ('i::. /Joh. 

118. FRANCISClJS de BORGIA - sanctlls 
Opuscula quaedal1l pia ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., s.a. 

13,'e::all, Teologie: 05-/-1. - ('i::. /Joh. 

119. FRANCK, Sehastian 
O ukrutném a hanebném hf'íchu opilství ... gruntovní zprúva ... Praha, [Pavel Severýn z Kapí 
Hory], ( 1537). 

B,'e::illI, Fi/o.l'Iifie: /-188. - Klli/lI!pis: c'. ]576. 
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120. FREDER, Johannes 
Čest a nevina pohlaví ženského .... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1585). 

Březan, Filosofie: 1454 (I'. v. ('est .. .). - Knihopis: (', 338(). 

121. FRENCELIUS a FRIDENTHAL, Salomon 
Ascenslls Christi ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1590. 

Březan, Filosofie: /737. - Ciz. boh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g) 

122. FRENCELlUS a FRIDENTHAL, Salomon 
D. Maximiliani ... Poloniae regis, archiducis Austriae ... adventus gratlllatione '" Praha. 
Daniel Adam z Veleslavína, 1589. 

Březan, Filosofie: 1737. - Ci:::. boh. 

123. FRENCELlUS a FRIDENTHAL, Salomon 
Gratulatio de ... baronatus dignitate ... Christophoro a Schleiniz ... collata ... Praha. Daniel 
Adam z Veleslavína. 1590. 

Bře::na, Filosofie: /737. - Ci::. IlOh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 173 A Br. g) 

124. FRISCHLlN, Nicodemus 
Poppysmlls gramll1aticus pro Strigili, sua Gralllll1atica. advcrsus M. Crllsii et Moropolitarull1. 
Tubingae Bacchantiull1 COCCySIllOS, ... Praha, Michael Peterle, 1587. 

Bře:::an, Filosofie: 1491. - Ci:::. boh. 

125. FUNCKLIUS, loannes 
Ex perversi maximae partis hom inus moribus con iectllrae ... Praha, [.I iří Černý z Černého 
Mostu], 1576. 

Bře:::an, Filosofie: /737. - Ci:::, bo/z. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g) 

126. GALLI, Martin 
De Christi domini ... passione .... S.l.t.n, 1587. 

Bře:::an, Filosofie: /7/7. - Ci::. boh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 137 A Br. g) 

127. GEBETE, Andachtige und christliche 
Andechtige Lind christliche Gebett durch Zwen Studenten Zusamen gctragen vnnd in Reym 
gestellt. Praha, s.t.n., 1564. 

Bl'e:::an, Filosofie: /744. - Ci:::. bo/z.: neevidlljí. 

128. GEORGIJEVlé, Bartolomije Jernej 
O začátku panování tureckého ... kusové ... sebraní ... Olol!1ouc, Bedf'ich Milichthalcr, 1576. 

BI'e:::an, Historie: 0752. - KnillOpis: c'. 2657. 

129. GEORGIJEVlé, Bartolomije Jernej 
O začátku tureckého císat·ství ... krátká sUlllma ... Praha. Jan ./ičínský, 1567. 

BPe::al1, His/orie: 075l. - KllihofJis: é. 2656. 

130. GLASER, Peter 
Čelední ďábel. ... [Prahal. (Daniel Adam z Veleslavína). 1586. 

Bře:::an, Filosofie: 150i-!. - Bi'e:::ul7, Filosofii': 1457 (s.\'. Ceh'dllí d'úhi'/). -l\l7i//IIpis: ('.l/O:. 

131. GOERL z GOERLŠTE.JNA, .Jiřík 
Arithmctica, to gest Knižka početní ... Praha . ./iří Č'erný z Č'erného Mostu. 1597. 
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Bře::all, Filosofie: 1504. - Knihopis: c'. 27 17. 

132. GOERL z GOERLŠTEJNA, Jiřík 
Epitome Arithmetices pro incipientiblls .... Praha, Jiří Jakub Dačický, 1578. 

Bře::an, Filosofie: 1503. - Ci::. hoh. 

133. GUAGNINI, Alessandro 
Kronika moskevská .... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes), 1602. 

BPe::an. Historie: 0848 (s. v. Kronyka Mo::kewská). - Knihopis: Č. 2798. 

134. GUALLENSIS, Joannes 
Výborná a užitečná kniha o čtyřech veřejných ... ctnostech ... (Plzel1, Jan Pekk, 1529). 

Bi·e:::all. Filosofie: 1454 (s. v. () Ctnostech ... ). - Bře:::an, Filosofie: 1535 (s. v. Knížka .. .). -
Knihopis: Č. 3579. 

135. GUIDO DE COLUMNIS 
Kronyka Troganská. Praha, Tiskař Žaltáře, 1488. 

Bi·e::an. Historie: 0677. - Knihopis - Prvotisky: Xv. 

136. GUNTHER, Thomas 
Knížka potěšitedlná všech něm těhotným a rodícím manželkám ... jak by se chovati měly ... 
(Praha), Jiří Melantrich z Aventýna, 1567. 

B,'e::an, Medicí/la: 1311. - Bh::::an. Filosofie: 1506. - Knihopis: c'. 2804. 

137. HABERMANN, Johann 
Modlitby ki"esťanské ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes, 1602. 

BřewlI. Teologie: 0554. - Knihopis: Č. 2819. 

138. HÁJEK z HÁJKU, Tadeáš 
Exegesis singularis curationis ťa:dre in filiola sexenni D. D. Gasparis Zerotinii. Praha, Anna 
Schumanová, 1595. 

Bl"e::an. Medicína: 1252. - Ci::. !Joh.: heslúp. 

139. HÁJEK z HÁJKU, Tadeáš 
Responsio Ad virulentum et maledicum Hannibalis Raymundi, ... Praha, Jiří Černý z 
Černého Mostu, 1576. 

Bl"ca/l. Filosofie: 1515. - Ci:::. /JOh. 

140. HÁJEK z L1BOČAN, Václav 
Kronika česká ... (Praha, Jan Severýn z Kapí Hory - iun. - Ondřej Kubeš ze Žípl't), 1541. 

Bl"e::an. Historie: 0762. - Knihopis: ('. 2867. 
Praha [CZ]: Knihovna Národního muzea (17 B II) 

141. HÁJEK z L1BOČAN, Václav 
O nešťastné pf'íhodč, ktcráž jse stala skrze oher'! v Menším Městě Pražském ... léta 1541. 
(Praha, Bartoloměj Netolický z Netolic, 1541). 

Bi·e::a/l. Historie: 0859 (s. \'. Shol"e/lí Hradu Pra::sk}'ho). - Knihopis: 287 J. 

142. HAMAPURG BENESSOWSKÝ, Sscbestyan 
Knížka řečí božích. S.I.t.n, 1608. 

Bi·e::al/. Teologie: 0442. - Knihopis: I/eeviduje. 

143. HANDL, lacobus 
Harmoniarllm Illoralillm 4 vocum Libri I-III. Praha, s.Ln., 1589-1590. 

Bi·cal/. Filosofie: U.,47. - Ci::. fmh:. neel'iduje. 
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144. HANDL, lacobus 
Tomus primus Operis l11usici ... Praha. s.t.n .. 1586-1587. 

Eřezan. Filosofie: 1847. - Ciz. !wh. 

145. HANDL, lacobus 
Missarum VII et VIII. VI. V. IV. vocum. Praha. s.t.n .. 1580. 

Eřezan. Filosofie: /847. - Ciz. hoh.: neeviduje. 

146. HELDING, Michael 
Kázání patnáctera o přesvaté mši v Augšpurku na říšském sněmu ... kázaná ... (Olomouc. Jan 
GLinther. 1567). 

Březan. Teologie: 0328. - Knihopis: Č. 2931. 

147. HELDING, Michael 
Kázání patnáctero přesvaté mši v Augšpurku na říšském sněmu ... kázaná ... (Prostějov. Jan 
Gtinther. 1549). 

EI'ezan. Teologie: U328. - Knihopis: c'. 2930. 

148. HENNEBERGER, Valentin 
Epithalamium. Praha. s.t.n .. 1602. 

EPezan. Teologie: 0441. - Ciz. holi.: neevidllje. 

149. HENNEBERGER, Valentin 
Katholické Kázanj nad mrtwém Tělem Pani Kateřiny Častolarowé. Praha. s.t.n., 1590. 

Eřezan. Teologie: 023'-1. - Knihopis: neevidllje. 

150. HENNEBERGER, Valentin 
Eheliche Hochzeit Ringe ... Praha, Michael Peterle, 1587. 

EPezan. Teologie: 0234. - Ciz. hoh. 

151. HENNEBERGER, Valentin 
Trostschrift1. Praha, s.t.n., 1583. 

BPezan. Teologie: 0441. - Ciz. hoh.: neeviduje. 

152. HENNEBERGER, Valentin 
Von der Eher, des Heiligen Ehestandes. Praha. s.t.n., 1601. 

EPezan. Teologie: U441. - Ciz. !JOh.: neeviduje. 

153. HERMAN, Nicolaus 
Mandát nový Ježíše Krista ... S.l.t.n, (1546). 

BFezan. Teologie: 0270. - B/ezan. Teologie: 326. - Knihopis: ('. ]1)55. 
Stockholm [SEJ: Kungliga biblioteket (173 B k Brenz.l., Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (Teol. Polem. 173 Ci Wáclaw. Tato knijzka ... ) 

154. HERMAS 
Kněha. kteraž slove Pastýř ... (Mladá Boleslav. Mikuláš Klaudyún. 1518). 

Bh:,zan, Teologie: 0294. - Knihopis: Č. 2962. 

155. HERYTES, Jan 
Patero kázání o hanebnÝ'111 hr-íchu opilství. S.l.t.n., 1600. 

BI'ezan. Teologie: 0554. - Kni/lOpis: c'. 2972 :-' 

156. HESS, Ernst Ferdinand 
Flagellum ludaeorum Bič židovský ... Praha. S.t.ll., 1603. 
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Bře:::an, Teologie: 0-1-11. - Knihopis: Č. 2977. 

157. HESS, Ernst Ferdinand 
Speculum ludaeorum, to jest: Zrcadlo židovské ... (Praha, Schumann Jan - officina, 1604). 

Bře:::an, Teologie: 0-141. - Knihopis: L'. 2980. 

158. HEYDEN, Sebald 
Formulae Pllerilium colloqlliorllm latina, boiemica et germanica lingua. Praha, s.t.n., 1567. 

B,'e:::an, Filosofie: 1-192 (s. v. Formulae ... ). - Ci:::. {JOh.: toto vydání neeviduje. - Knihopis: toto 
vydání neeviduje. 

159. HI STO RIA 
Historia památky hodná o žalostivém dobytí Sygethu od Solimana ... Praha, Jan Jičínský, 
1568. 

Bře:::an, Historie: 0861. - Knihopis: L'. 30-13 (ne:::ji.\:těn exempláí). 

160. HISTORIA 
Historia židovská na knihy čtyry rozdělená ... Praha, (Daniel Adam z Veleslavína), 1592. 

Bře:::an, Historie: 0767. - Knihopis: L'. 3628. 

161. HISTORIE 
Historia o Tamerlanovi králi tatarském ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 1598. 

B,'e:::an, Historie: 078/. - Knihopis: Č. 3Un. 

162. HISTORIE 
Hystorie rozličné o divných a mnohých věcech ... Praha, Burián Valda, 1580. 

Bl'e:::an. Historie: 0781. - Knihopis: Č. 3047. 

163. HISTORIE 
[Historie ... o rozšíření víry křesťanské v východních krajinách.] ... Litomyšl, s.t.n., 1581. 

BFe:::an, Historie: 0782. - Knihopis: Č. 3032. 

164. HOCK, Theobald 
Schones Bluemenťeld. Brno, s.t.n. [Bartoloměj Albrecht Formann 7], 1601. 

Bře:::an. Filosofie: 1710 (s. v. Bluemenf'e/d). - Ci:::. boh. 

165. HORčlCKÝ z TEPENCE, Jakub - SJ 
Konfessí katolická ... Praha, Kašpar Kargesius, 1609. 

Bi'e:::an, Teologie: 0-150. - Knihopis: Č. 3157. 

166. HOZYUSZ, Stanislaw 
De expresso Dei verbo. O zřetedlném slovu božím ... [Litomyšl], (Andreas Graudenc), 1590. 

Bl'e:::an. Teologie: 0-150 (s. v. KnÍ::ka .. ,J. - Knihopis: Č. 3/95. 

167. HRADECKÝ, Matouš 
Kázání ... o hromobití, krupobití a bauřech ... Prostějov, [Kašpar Aorg], 1556. 

Bře:::an. Teologie: 0-172. - Knihof!is: G'. 3202. 

168. HUS, Jan 
Provázek tl"ípral11enn)' z víry, lásky, naděje .... [Praha], (Jan Had), 1545. 

Bí'e:::an, Teologie: Ir; 35. - Knihopis: Č. 3263. 
Stockholm [SEJ: Kungliga biblioteket (173 B k Brenz J., Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 

169. HUS, Jan 
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o velebné svátosti těla a krve pána Krista výklady. (Praha. Mikuláš Konáč z Hodiškova, 
1520). 

Březan. Teologie: OJ 26. - Knihopis: ('. 3266. 

170. HYPERIUS, Andreas 

Traktát O opatrování chudých kterakby ti v městech a obcech chováni a opatrováni býti měli 
... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1592. 

BPezan. Teologie: 0442. - Knihopis: Č. 3285. 

171. INSTlTORIS, Henricus 

Sancte Romane ecclesie ťidei deťensionis clippeum adversus waldensium ... heresim ... 
(Olomouc, Konrád Baumgarten. 1502). 

BI'ezan. Teologie: 0063. - Ciz. hoh. 

172. IOANNES 
Oratio ... (Praha) • .lan Kantor Had, (1554). 

Bfezan, Historie: 0858. - Ciz. hoh. 
Strangnas [SE]: Domkyrkanblioteket (Q. 75) 

173. IOANNES CHRYSOSTOMUS - sanctus 
Divina missa ... Praha. s.t.n., 1544. 

Březan. Te%gie: O N9. - Ciz. /wh: neeviduje. 

174. IOANNES CHRYSOSTOMUS - sanctus 
Knihy čtvery, dvoje svatého .lana Zlatoústého ... a druhé ... Cypriana ... [PlzeI'l, Mikuláš 
Bakalář. 1501]. 

BI'e::({n, Teologie: 0362. - Knihopis: c'. 358/. 

175. IOANNES CHRYSOSTOMUS - sanctus 
Tento spis ... ukazlUe. co dobrého ... člověk od Pána Boha nabývá. když ... tělo a krev boží 
přijímá. '" S.l.t.n. s.a. 

Bře::an, Teologie: OJ 80. - Knihopis: ('. 3584. 

176. IODOCUS, Gabriel 
De lesu Christi nativitate .... Praha . ./iří Melantrich z Aventýna - sen .. 1567. 

Březan. Fi/osofie: 1703. - Ciz. /wh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 A Br.) 

177. rODOCUS, Gabriel 
De praesentatione post dies purificationis ... Praha. s.t.n .. 1563. 

BPe::an, Fi/osofie: !703. - Ciz. ho/i.: hes/il/'·. 

178. JOSEPHUS FLAVIUS 

Compendium. To jest krátké obsažení historie o válce židovské ... Praha . ./iH ./akub Dačický. 
1591. 

Bře::an. Historie: 1005 (s.v. CO/J/pendium). - Knihopis: ('. 3626. 

179. JOSEPHUS FLA VIUS 
O válce židovské knihy sedmery, .. (Prost~jov . ./an G[inther). 1553. 

BI'ezan. Historie: (}728. - Knihopis: ('. 3627. 

180. ISIDORUS HJSPALENSlS 
Synonyma ... Praha . .lan Otmar .Iakubllv Dač ický. 1607. 

Blezan, Teologie: 0363. - !\niho/Jis: c'. 3394. 
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181. JAFFET, Jan 
Zwo Kurtze vermanungen bey dcm 8egrcbnus de/3 Herrn Slawata. Praha, s.t.n., 1590. 

Bh:::an, Teologie: 02.fo. - Ci::. lmh.: neevidllje. 

182. JAN Z CHVŠE - OFM 
Enchiridion: To jest ... knížky o ukázání míst artykulúv obecných o svátostech ... (Praha), 
Jan Kosořský z Kosoř, 1555. 

Bře::an, Teologie: 0389. - Knihopis: Č. 3474. 

183. JORDANUS de CLAUSENBOURG, Thomas 
Kniha o vodách hojitedlných neb Teplicech moravských. ... (Olomouc, Bedřich 

Milichthaler), 1580. 
BJ'ezan, Medicína: 1257. - Knihopis: c'. 3603. 

184 .. JUNIUS, Hadrianus 
Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus lingvis, Latina, Boiemica Germanica 
explicata continens .... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1596. 

BJ'e::an. Filosofie: 1518. - Ciz. lJOh. - Knihopis: c'. 3637. 
Strangnas [SE]: Oomkyrkanbiblioteket (0.543) 

185. KABÁ TNÍK, Martin 
Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta ... [Litomyšl], (Alexandr PlzeI'íský), 1542. 

Ble::an, Historie: OSI3. - Knihopis: Č. 36./3. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Od Luther M., Knieha Eklezyastykus) 

186. KANCIONÁL 
Kancionál český jinak Písně chval božských ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 
1575. 

BJ'e::an. Filosofie: 1760. - Knihopis: neeviduje. 
Strangnas [SE]: Oomkyrkanbiblioteket (O. 42) 

187. KAPITA, Jan 
Postyla, to jest kázání, kteráž ... přes celý rok činěna bývají. ... [Kralice, Tiskárna Jednoty 
bratrské ?], 1586. 

Blezan, Teologie: 029.f (s. v. Pos~l'lIy Bratrské .. .). - Knihopis: Č. 3770. 

188. KARABECZ, Andreas 
Carmen de Ebrietate, Luxu, Gula etc. Praha, s.t.n., 1558. 

BJ'can, Filosofie: 1758. - Ci::. hoh.: neeviduje. 

189. KATECHISMUS 
Katechysl11us. Obnovený léta páně M. DC.1V. [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1604. 

Bře::afl, Teologie: 0557. - Knihopis: Č. 3833. 
Vasteras [SE]: Sti ft- och landsbiblioteket (B6 485) 

190. KATECHISMUS 
Katechysmus. [Kral ice ?, Tiskárna Jcdnoty bratrské?, 1594-1609 ?]. 

Bi'e::an: neeviduje. - Knihopis: c'. 3831. 
Vastenls [SE]: Stitts- och landsbiblioteket (118) 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 L) 

191. KEPLER, Johann 
Dissertatio cum nuncio sidereo .. , Praha, Daniel Sedlčanský, 1610. 

BJ'e::on, Filosofi,,: 1533. - C 'i::. fwh. 
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192. KEPLER, Johann 
De stella nova ... libellus ... Accesserunt I. De stella incognita Cygni: Narratio astronomica. 
II. De Jesu Christi Servatoris ... Consideratio .. , Praha, Pavel Sessius, 1606. 

Březan. Filosofie: 1533. - Ciz. Iwh. 

193. KHUNRATH, Heinrich 
Amplitheatrum sapientiae aeternae, solius verae, cum picturij in aerc. Praha, s.t.n., 1602. 

Březan. Filosofie: 1531. - Ciz. IJOh:. neeviduje. 

194. KHUNRATH, Heinrich 
Bericht von Philosophischen Athanor. Symbolum Phisico-Chymicull1. Praha, s.1.n., 1598. 

B,'ezan, Medicína: 126-1. - Ciz. hoh.: neeviduje. 

195. KIRCHENGESANGE 
Kirchengesang darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz get~lsset ... sind ... 
[Ivančice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1566. 

Březan. Filosofie: /759. - Ciz. IJOh. 

196. KIRCHENGESANGE 
Kirchenges3nge, darinnen die Hauptartickel des christlichen Glaubens kurtz vertasset .. , sind 
... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1606. 

B,'ezan, Filosofie: /759. - Ciz.hoh. 

197. KLATOVSKÝ z DALMANHORSTU, Ondřej 
Knížka ... kterakby Čech německy a Němec česky čísti, psáti mluviti, učiti se měl. ... 
(Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1595. 

Březan. Filosofie: 153-1. - Knihopis: c'. 39-14. 

198. KLATOVSKÝ, Martin 
Rozsuzován í upřímné artykulú některých z Pře Jana Augusty ... (Praha, Ondřej Kubeš ze 
Žípú,1543). 

Březan. Teologie: 0328. - Knihopis: Č. 3937. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (RAR: 173 G Augusta .I, Pre .lana) 

199. KNIHA 
Kniha tato ... jest o žalostivém kvílení a hořekování OtcÍlv Svatých v temnostech ... Praha. 
Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 1572. 

Březal?, Historie: 0898. - Knihopi.\': c'. 3992. 

200. KNIHY 
Knihyo Zármutcých welikých C)'ľkwe. Praha, s.t.n., 1542. 

Blezan, Teologie: 02-18. - Knihopi.\': neeviduje. 

201. KNÍŽKA 
O svornosti manželské. Knížka ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína). 1583. 

Březal?, Teologie: 0567. - Knihopi.\': c'. 15.8-16. 

202. KNÍŽKA 
Knížka o kříži ... Praha. s.t.n .. 1606. 

B,'ezun, Teol()gie: O-l5U - ":/Ii//OIJi.\': neeviduje. 

203. KOCÍN z KOCINETU, .Jan 
Abeceda pobožné manželky a rozšafllé hospodyně .... (Praha, Danicl Adam z Veleslavína), 
1585. 
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Bh!:::al1, Fi/osofie: 1-115. - Knihopis.: ( -1159. 

204. KONÁČ z HODIŠKOV A, Mikuláš 
List pravdy pro řád, pokoj a svornost království českého .. , Praha, Mikuláš Konáč z 
Hodiškova, 1522. 

Březan, His/orie: 0824. - Knihopis: -+276. 

205. KONÁČ z HODIŠKOV A, Mikuláš 
Kniha o hořekování a naříkání spravedlivosti ... (Praha, Jan Kosořský z Kosoř), 1547. 

Bi'e:::an, Filosofie: 1530. - Knihopis: c'. 4275. 
Vasteras [SEJ: Stifts- och landsbiblioteket (B~ 478) 

206. KONEČNÝ, Matouš 
Kniha o povinnostech kř'esťanských ... (Praha, Schumann Jan - officina, 1611). 

B"e:::an, Teologie: 0-150. - Knihopis: Č. -1281. 

207. KOP von RAUMENTHAL, Johann 
Gruntovní a dokonalý regiment o zachování ... zdraví. (Praha, Jan Had, 1535-1536). 

Bl'ezafl. Medicína: 1261. - Knihopis: Č. 4315. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (146 F Fo!.) 

208. KRAMMER, Gabriel 
Schweiťť Blichlein. Praha, s.t.n" 1602. 

B,'e:::an, Filosofie: 1531. - Břcal7. His/orie: 1015. - Ci:::. boh.: neeviduje. 

209. KRIEGSSPIEGEL, Biblischer 
Biblischer Kriegsspiegel ... Praha, Václav Maryn z Jenčic, 1596. 

BPe:::an, His/orie: 062-1. - Ci:::. /Joh. 

210. KRONIKA 
Kronika o Dionidesovi, měštěnÍnu římském .... Praha, s,t.n" 1559, 

Bl'e:::an. His/orie: OSI3. - Knihopis: c'. -14-/8 /: s nejistf'l71 ill1presell1 1567 a bez místa vydání. 

211. KRONIKA 
Kronyka o Apollonovi králi Tyrském, Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 1605, 

Bře:::an. His/orie: 0813. - Knihopis: c'. -/-/38. 

212. KRISTIÁN z KOLDÍNA, Pavel 
Libellus continens Illultas poenasq, constituionibus regni Bohemiae recenter editis 
comprehensas, Praha, Jiří Jakub Dačický, 1569, 

Bi'e:::w/, Prúvo: 1105 (s. v. Kl7i:':ka La/inská a Ceskú). - Knihopis: Č. 4563. 

213. KRISTIÁN z KOLDÍNA, Pavel 
Práva a zřízení zemská Království českého v krótkau sUlllmu uvedená ... (Praha, Jiří Černý z 
Černého Mostu), 1583, 

Bi'e:::i/n. Prú\'ll: 1137. - Knihopis: Č. 457-/. 

214. KUBINII, Ladislav 
loanni Listhio Pannonio episcopo ... epitaphia .. , Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 1577, 

Ble:::an, Filosofie: 1759. - Ci:::. /Joh. 
Stockholm [SEl: Kungliga bibliotcket (S 173 A Rr g) 

215. KUCHAŘSTVí 
Kuchařství o rozličných krměch ... (Praha, Pavel Severýn z Kapí Hory, 1535), 

Bi'ci/n, FilosofiI.!: 153-/. - Kni/wpis: c'. -/610. 
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216. KUCHAŘSTVÍ 
Kuchařství o rozličných krmích ... S.l.t.n .. s.a. 

Březan. Filosofie: 1535. - Knihopis: G'. 4611-4612. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (112 K 289 Ra 2) 

217. KUTHEN ze ŠPRINSBERKA, Martin 
Aliquot epigrammata in varias picturas ... (Praha, Jiří Melantrich z A ventýna - sen.), [155 8l 

Březan. Filosofie: 1716. - Ciz. boh. (varianta AJ 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 137 A. Br. g.) 

218. KUTHEN ze ŠPRINSBERKA, Martin 
Catalogus ducum regumque Bohemorum ... Praha, s.t.n., 1540. 

BI'ezan. Filosofie: 17 J 6. - Ciz. hoh. 

219. KUTHEN ze ŠPRINSBERKA, Martin 
Písnička o šťastném a potěšitedlném př(jezdu ... císaře Ferdinanda ... Praha, s.t.n., 1558. 

BI'ezan. Historie: 0861 (s. v. Pjsnt'c'ka). - EFezan, Filosofie: J80U - Knihopis: c'. /3.397-/3.398. 

220. KYRMEZER, Pavel 
Malá biblí, tojest vyučování mládeže ... Olomouc, (šebestián Olivetský z Olivetu), 1579. 

BPezan. Teologie: O.:f50. - Knihopis: Č. 4636. 

221. LAUTERBECK, Georg 
Politia historica. O vrchnostech a správcích světských. Knihy patery .... (Praha, Daniel Adam 
z Veleslavína), 1584. 

BI'ezan, Historie: 0885 (s. v. Politia Historica). - Knihopis: Č. 4735. 

222. LEOBERG, Laurentius Ludovicus 
Compendium praeceptionum grammaticarum ... Praha, Dačický - oťťicina, 1594. 

BPezan. Fi/osope: 1544. - Ciz. boh. - Knihopis: c'. 5471 (hez il1ljJre.l'o) 

223. LEUNCLAVIUS, Johannes 
Kronika nová o národu tureckém ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1594. 

BPezan. Historie: 0823. - Knihopis: c'. 4823. 

224. LEWENBERG Z LWOWÉ HORY, Zygmund 
Liturgia turecká o tureckých císařích, bašech etc. i jiných auřadech. Praha, s.t.n .. 1560. 

BPezul1, Historie: 0827. - Knihopis neeviduje. 

225. LIPSICUS, Kaspar Adam 
Oratio in funere ... loachimi, Novae Domus D. haercditarii ... Praha, .Jih Melantrich z 
Aventýna - sen., 1566. 

BJ'ezan, Filosofie: pll. /540. - Ciz. hoh. 

226. LIST 

List od Bratří králi Ludvíkovi ... poslaný ... [Litomyšl, Pavel Olivetský z Olivetu], (1524). 
BI'ezan. Teologie: 459. - Knihof7is: c'. 49/1. 
Vasteras [SE]: Stit1s- och landsbiblioteket (R, 447) 
Stockholm [SE]: Kungliga bibliotekct (173 Od Luther M., Knicha Eklczyastykus) 

227. z LOBKOVIC, Bohuslav Hasištejnský 
Nova epistolarum Appendix ... Praha, .Jan .Jičínský - heredes, 1570. 

BFezun. Filosofie: /543. - (Oiz. /Joh. 
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228. z LOBKOVIC, Bohuslav Hasištejnský 
Farrago Poěmatum. Praha. s.t.n., 1570. 

81'ezan, Filosofie: 1751. - Ciz. boh. 

229. z LOBKOVIC, Bohuslav Hasištejnský 
Fragmentum epistolarum ... Praha, s.t.n., [1560-1563?]. 

Bl'ezan, Filosofie: 15-13. - Ciz. boh. 

230. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Dětinský ržápek aneb prosté a krátké naučení ... (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu), 1609. 

81'ezan, Teologie: 0389. - 8lezan, Filosofie: /433. - Knihopis: Č. 4973. 

231. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Dialogus to jest: ... rozm IOllvání na kříži Krista Pána s věrným křesťanem ... S.I.t.n, 1587. 

81'ezo17, Filosofie: 1767. - Knihopis: c'. '-1936. 

232. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Filozofský život. Praha, s.t.n., 1595. 

81'ezan, Historie: 0652. - Knihopis neeviduje. 

233. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Hádání aneb: Rozepře mezi knězem a zemanem o moci a panování ... [Praha], Jiří Černý z 
Černého Mostu, 1589. 

81'ezan, Filosofie: 1766. - Knihopis: 4939. 

234. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
JozetTú život aneb: Přepodivné případnosti a rozličné příhody ... Jozeffa ... Praha, Jiří Černý 
z Černého Mostu, 1591. 

81'ezan, Filosofie: 1766. - Knihopis: Č. 4984. 

235. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Kancionál aneb: Písně nové historické ... (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 1595). 

81'ez(/n, Filosofie: 1764. - Knihopis: c'. '-1946. 

236. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
O mladém vejvodovi. Kronika divná a velmi utěšená ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu, 
1587. 

Bl'ezan, Historie: 0652. - Knihopis: Č. 4467. 

237. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
O panu Malovcovi písell pohřební. Praha, s.t.n .. 1608. 

81'ezan, Filosofie: 1766. - Knihopis: neeviduje. 

238. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
O panu Petrovi Mejtným písetl. S.I.t.n. 1606. 

mezon, Filosofie: 1766. - Knihopis: neeviduje. 

239. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Kupidova střela ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu. 1590. 

Bi'e::an, Filosofie: 1544. - Knihopis: Č. 4974. 

240. LOMNICKÝ z BUDČE, Šimon 
Výklad na modlitbu Páně. Praha, Jiří ("'erný z Černého Mostu. [1572-1606j. 

81'e::ulI. Teologie: 0389. - Knihopis: Č. 4980. 
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241. LUCIDÁŘ 
Lucidář, to jest knížka osvětlující ... S.Lt.n, 1572. 

BPezan. Teo!ogle: 0459. - Knihopis: ('. -1999 [JI 

242. LUGUBRIA 
Lugubria ad exsequias ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1596. 

Březon. Filosofie: /763. - Ciz. boh. 

243. LUKÁŠ PRAŽSKÝ 
List neb spisek starých Bratří dávno (1503) udělaný ... S.Lt.n, (1542). 

BřezclI1. Teologie: 0328. - Knihopis: ('. 5023. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (RAR: 173 Cl Augusta .I. Pre .lana) 

244. LUKÁŠ PRAŽSKÝ 
Sepsání ... o mnohém a rozličném pokušení ... S.Lt.n., s.a. 

Březan. Teologie: 0326. - Knihopis: 503-1 :) 

245. LUKÁŠ PRAŽSKÝ 
Sepsání dúvodú ... o klanění a klekání před svátostí těla a krve boží ... (Bělá pod Bezdězem, 
Oldřich Velenský z Mnichova), 1520. 

BI'ezan. Teologie: 0326 (s. v. Spis () pokloné .. .j. - Knihopis: ('. 5036. 

246. LUKÁŠ PRAŽSKÝ 
Spis dosti činící z víry (latinskú řečí Apologia ... ). Mladá Boleslav, Mikuláš Klaudyán, 1518. 

BFezan. Teologie: 0326. - Knihopis: 5041. 

247. LlJKÁŠ PRAŽSKÝ 
Spis tento o púvodu i o pravdě kněžství trqjího ... Mladá Boleslav, ./ih Štyrsa. 1522. 

Březan. Teologie: 0326 (s. v. Spis o pi/vodil .. .). - Knihopis: ('. 5050. 

248. LUKÁŠ PRAŽSKÝ 
Výklad na modlitbu Páně ... [Litomyšl], (Pavel Olivctský z Olivetu. 1520). 

BFezan. Teologie: 035/ (s. v. l~líklad .. .j. - Knihopis: ('. 5057. 

249. LUP ÁČ z HLAVÁČOVA, Prokop 
Rerum bohemicarum Ephemeris ... Praha, ./ih Černý z Černého Mostu, 1584. 

Březan, Historie: 0828. - Ciz. hoh. 

250. LUP ÁČ z HLAVÁČOVA, Pl'okop 
Historia O císaři Karlovi, toho jména čtvl1ém ... (Praha, .I ih C'erný z Č'erného Mostu), 1584. 

Březan, Historie: () 823. - Knilwpis: L'. 5060. 

251. LUTHER, Martin 
Kázání ... Martina Luthera na desatero přikázaní boží ... (Praha, Pavel Severýn z Kapí Hory), 
1520. 

Březan, Teologie: 0253. - Klli//IIfiis: L'. 5//0. 

252. LUTHER, Martin 
Kázání vojenské '" S.Lt.n. 1544. 

Bl'ezaf1, Teologie: 02-18. - KnihoJlis: c'. 5/ / /. 
Stockholm [SEl: Kungliga biblioteket (Teol. Polem. 173 Ci WÚCl<1\\. Tato knijzka ... l 

253. LUTH}~R, Martin 
Spis a list sepsaný poslan)' ./iřímu knížeti Sask)'Illu a odpo\ědjeho ... Pize!), s.Ln .. 1526. 

Bi·ezw7. Teologie: 0253. Kni/wpis: neeviduje. 
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254. LVYTHON, Carolus 
Popularis anni jubileus. Praha, s.t.n., 1587. 

Ble::an, Filosofie: 1848. - Ci::,. hoh.: neeviduje. 

255. de L' ESPINE, Jean 
Providentia Dei. O řízení božském ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1592. 

BPe::an, Teologie: 0-191 (s. v. Providentia). - Knihopis: Č. 3524. 

256. MAJOR, Georg 
Život Svatého Pavla apoštola ... (Prostějov, Kašpar Aorg, 1561). 

B,'e::an, Historie: 08-11. - Knihopis: ('. 5150. 

257. de MANDEVILLE, John 
Cesta po světě ... (Praha, Burián Valda, 1576). 

B,'e::an, Historie: 08-16 - Ánihopis: c'. 5169. 

258. MANDl NA, Benedctto 
De ťoedere cum Christianis contra Turcam paciscendo ... oratio. Praha, Václav Maryn z 
Jenčic, 1596. 

Bh!::al1, Filosofie: 1560. - Ci::. !Joh. 

259. MA THESIVS, .Johann 
Vita Christi: Historie Pána a spasytele našeho Jezu Krista ... (Praha, Daniel Sedlčanský, 
1596). 

BPe::an. Teologie: 0130. - Knihopis: ('. 5411. 
Vasteras [SEJ: Stiťts- och landsbiblioteket (HI 374) 

260. MATTIOLI, Pierandrea 
Apatéka domácí. V kteréž se zavírají 
Veleslavína), 1595. 

Ble::an. Medicína: 1189. - Kl7ihopis: é'. 5-11-1. 

261. MATTlOLI, Pierandrea 

rozličná lékařství ... (Praha, Daniel Adam z 

Herbář aneb bylinář ... rozhojněný a spravený skrze Joachyma Kameraria '" Praha, (Daniel 
Adam z Veleslavína), 1596. 

B,'e::an, Medicína: 1278. - Knihopis: c'. 5-117. 

262. MATTIOLI, Pierandrea 
Herbář jinak by I inM' velm i užitečný ... Praha, Jiří Melantrich z A ventýna - sen., 1562. 

B,'e::an. Medicína: 1278. - Knihopis: c'. 5416. 

263. MATYÁŠ Z LAUŽNIC 
O porážce, kteráž se stala u Budína ... [1541] ... S.I.t.n, 1541. 

B,'e::all, Historie: 0859 (s. \'. () Porá::ce). - Knihopis: c'. -1737. 

264. MELANCHTHON, Philipp 
Consilium, de l110deranda controversia ... Praha, Jan Had, 1536. 

B,'e::all, Teologie: O-lÓ-l. - Ci::. !Joh. 

265. MELlSSAEUS, .Jakuh 
Žalmové svatého Davida ... v písně ... uvedení ... [Praha], Jiří Jakub Dačický, 1596. 

B,'e::all, Filosofie: /77.9. - Knilwpis: é'. 5500. 

266. MELlSSANDER, Caspar 
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Wýklad duchowního kl-esťanskýho Zrcadlo vel Triangel ... Praha, s.Ln., 1602. 
Bře:::an, Teolugie: 0270. - Knihopis: neeviduje. 

267. MENŠíK z MENŠTEJNA, Jakub 

O mezech, hranicích, saudu a rozepři mezní ... sepsání ... (Praha, Schumann .lan _ heredes, 
1600). 

Březan, Právo: 1/ / 7. - Knihopis: G'. 5505. 

268. METERVICENUS, Šimon 

Carmen de gloriosa et salutifera Christi ex morte resurrectione .... Praha, Daniel Sedlčanský, 
1587. 

Bt'e:::an, Filosufle: 1773. - Ci:::. !Joh. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 173 A Br. g.) 

269. MICHAEL DE HUNGARIA 
Pohřeb Krista Pána ... Praha, s.t.n., 1606. 

BPe:::al1, Teulogie: 0389 (s. v. LOll1nick.ýJ. - Kni/lIJpis neevidllje. 

270. z MICHALOVIC, Jan Smil 

De maturanda redintegratione antiquae illius Academiae Pragensis oratio. Praha, Daniel 
Adam z Veleslavína - heredes, 1610. 

BPe:::al/, Filosufle: 1560. - Ci:::. boh. 

271. MITIS z LlMUZ, Tomáš 
Catechesis biblicae libri VII. ... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu. 1587. 

BPe:::an, Filosufie: 1779. - Ci:::. boh. - Knihopis: c'. 5623. 
Strangnas [SE]: Oomkyrkanbiblioteket (O. 444) 

272. MITIS z LIMUZ, Tomáš 
... Pietas religiosa .... Praha, Jiří Černý z Černého Mostu. 1575. 

B,'e:::all, Filosofie: 1779. - Ci:::. boh. 

273. MITIS z LlMUZ, Tomáš 
Psalmodia Poenitentialis ... Praha, ./iří Černý z Černého Mostu, 1577. 

B,'e:::an, Filosofie: 1779. - Ci:::. boh. 

274. MITIS z LlMUZ, Tomáš 

Strena ad potentiss. caesarem Rudolphum II. ... Praha, Michael Peterle, r 15 80l 
Bl'e:::an, Filosofie: /777. - Ci:::. boh. 

275. MODLITBY 

Modlitby nábožné od pobožných IllUŽll z svatých písem sehrané. Praha . ./iř'í Melantrich z 
Aventýna - iun., 1581. 

Bl'e:::an, Teolugie: U56o. - Kni/lIJpis (oru ~ydúní lIeevidllje. 

276. MODLITBY 

Modlitby, kteréž ... v shromážděních svatých říkány bývají ... [Kralice, Tiskárna ./ednoty 
bratrské], (1609). 

B,'e:::all, Teolugie: 0-172. - KI/ihopis: ('. 5808. 

277. MODLITBY 

Modlitby, kterýchž podlé rozličných př'ičin \ve dny Modlitebné V/jWÚI10 býti 1l111že. od Bratř:i 
wydané. S.I.t.n .. s.a. 

Bl'e:::an, Teulogie: 0-172. -- Knihopis: neeviduje. 
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278. MOLLER, Martin 
Manuale aneb: otázky s modlitbami, v nichž jest ... rozjímání, kterakby člověk ... pobožně 
živ býti a ... um!'íti měl. ... Praha, Mikuláš Pštros, (1608). 

B,'e::all. Teologie: O.j6/. - Kl1ihopis: ('. 5927. 

279. MOLLER, Martin 
Soliloquia de Passione Christi. Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1593. 

B,'e::al1. Teologie: O.jÓ/. - Knihopis: ('. 593 I. 

280. MONSTER, Sebastian 
Kozmograťtia českú ... (Praha, Jan Kosořský z Koso!"), 1554. 

Bl'e::al1, Hislorie: 0/\06 (s.l'. KrclI/og/'(/!lia). - Knihopis: ('. 5969. 

281. NAPOMENUTÍ 

Napomenutí učiněné všechněm věrným ... po všech sbořích v Jednotě. S.I.t.n, (1584). 
Bi'cil/I, Teologie: O.j 76. - Kllihof!is: ('. 60/3. 

282. NAUČENÍ 
Naučení a zpráva pobožná všechnčm ctným manželkám. Brno, s.t.n. [Balioloměj Albrecht 
Formann '11,1606. 

BI'I!::al1, Filosofie: /7S7. - Knihopi.l': neevidltje. 

283. NAUČENÍ 
Naučeni krátké obogj řcčj Německé a České. Aein kurtze vnderweysung bayder Sprach 
Teutsch vnd Bóhmisch. Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen .. 1561. 

Bl'e::lIl1, Filosofie: /575. - Kl1ihopi.l': neevidltje. - Ci::. /Joh.: neevidltje. 

284. NAUSEA, Friedrich 
Kázání křesťanské s krátkými výklady na evangelia ... S.I.t.n, [1561]. 

Bl'e::al1, TeologiI!: 02.j/\ (s. v. Kú::al1j kl'esťanská). - Knihopis: č. 6092 (s I1l!jistým imprl!sem /56/). 

285. NAUSEA, Friedrich 
Křesťanská modlitební knížka ... (Praha, Balioloměj Netolický z Netolic, 1550). 

Bl'caf/. Teologie: O.j76. - Knihopi.l': ('. 6095. 

286. NENNINGIUS, Christophorus 
Declaratio dupl icis nobi I itatis. Praha, s.Ln., 1593. 

B,'e::u!/. Filosofie: /7/\6. - Ci::. /Joh.: l1eevidltje. 

287. NETHOLlCKÝ, .Jiří 
Šestnácte kázání o bídě vezdejšího lidského života ... (Praha), Jiří Jakub Dačický, 1588. 

Bl'e::all, Teologie: ().j 73. - Kllihopis: ('. 6/39. 

288. NETOLlCKÝ z TUROVA, .Jan 
K!'esťanský regiment, sprúva, kterak věrný křesťan modliti se má ... Praha, [Daniel Adam z 
Veleslavínaj, 1587. 

B,'call, Teologie: 0566 - Klli/l!lpi.l': 1010 vydiÍllí l1eevidltje. 

289. NOVINA 

Novina a př"íhoda ... O pěti o/ralcích. kterak sau od čerta ukrutně zmordováni ... S.I.t.n. 
( 1551 ). 

Bi'ci/II, Hi.l'Iorie: OSM). - Kniho/Jis: é". 6276. 

290. NOVINY 
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Noviny jisté o vítězství šťastném ... knížete Hanuše Frydrycha kurfiřta saského ... u města 
Rochlice '" S.I.t.n, 1547. 

Březan, Historie: 0860. - Knihopis: c'. 6424. 

291. NOVINY 
Noviny nové o Turku a o Budínu ... (Praha, Bartoloměj Netolický z Netolic, 1542). 

Březan, Historie: 0859. - Knihopis: Č. 6456. 

292. NOVINY 
Noviny o dvou potýkajících se, totiž Turka pohana a husaře křesťana ... Praha, (Šebestián 
Oks z Kolovsi), 1565. 

BPezan, Historie: 0862. - Knihopis: č. 6445 f?}. 

293. NOVINY 
Noviny o vítězném Rábu dobytí ... Praha, Anna Schumanová, 1598. 

BPezan, Historie: 0862. - Knihopis: Č. 64-18 

294. NOVINY 
Jisté noviny vítězství CÍsařské velebnosti II Tunyzu ... S.I.t.n, 1535. 

BPezan. Historie: 0859. - Bi·ezon. Historie: 0861. - Knihopis: L'. 6-155. 

295. NOVINY 
Noviny z Constantinopole, kterak nynější císař turecký dva znamenité pány postínati dal. 
Praha, Burián Valda, 1589. 

EPezan, Historie: 0861. - Knihopis: Č. 6-131. 

296. NOVINY 
Noviny z Vlach ... , že papež s svými duchovníky císaře k nynější vúlce pohnul ... S.I.t.n, 
1547. 

Březan, Historie: 0860. - Knihopis: Č. 6-173. 

297. NOVINY 
Noviny. O veliké porážce vojska císai"e tureckého od Zoťtte krúle perského ... S.I.t.n, r 1535]. 

Biezan, Hl:~torie: 0859. - Knihopis: c.'. 6-1-12. 

298. NOVINY, Čtvery pravdivé 
Čtvery pravdivé noviny, což se vše stalo léta tohoto [1586]. ... Praha, Buriún Valda, [1586]. 

Březan, Historie: 0861. - Knihopis: Č. 6482. 

299. OBRANA 
Obrana mírná a slušná kacionálll bratrského, kterýž D. Václav Šturm neprávě zhaněl. ... 
S.I.1.n, (1588). 

BPezan, Teologie: 282. - Kni/1Opis: Č. 653-1. 
Vastenls [SE]: StiJts- och lanclsbibliotekct (B.j 491) 

300. OBRA TKOVITSCH, Michael 
Peregrinatio hominis. Praha, s.Ln., 1585. 

BFezan, Filosofie: /789. - Ci::.. /wh..· neeviduje. 

301. OBRATKOVlTSCH, Michael 
Versus qll idam in honorel11 D. V i Ihel. de Roscnb. conscript i. Praha. S.Ul.. 1591. 

EPezan, Filosofie: /78<J. - Ci::. !w!7.: neeviduje. 

302. ODPOVĚĎ 
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[Odpověď bratří na dvoje psani doktora, zvaného Augustinus Olomucensis ... ]. S.l.t.n, 
( 1508). 

11l'e:::(/II, Teologie. - I\niJ/lipis: c'. 65.:f.6. 

303. OJÍŘ z OČEDĚLIC, Bohuslav 
Modlitby utěšené a nábožné ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - iun, 1584. 

Březan, Teologie: 0562. - Knihopis: c'. 6606. 

304. OPTÁT, Beneš 
Gramatika česká ... Náměšť nad Oslavou, (Kašpar Aorg - Matěj Pytlík z Dvořiště), [1533]. 

Břewn, Filosofie: 1580. - Knihopis: c'. 6637. 

305. OPUSCULA 
Opuscula aliquot pia, de rebus Divinis. Praha, s.t.n., 1564. 

Březan, Teologie: 0562. - Ciz. boh. 

306. OTÁZKY 
Otázky o angelích .... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1585. 

Březan, Teologie: 0562. - Knihopis: c'. 6669. 

307. OTÁZKY 
Otázky o rozhřešenÍ. zpovědí a přijímání těla a krve Páně ... [Litomyšl], (Alexandr 
Plzeilský), 1536. 

Bře:::an, Teologie: 0-180. - Knihopis: c'. 6673. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Od Luther M., Knieha Eklezyastykus) 

308. OTTER von OTTERAU, Wenzel 
Enneas augustissimorum ex florentissima archiducum Austriae familia imperatorum, 
Praha, (Daniel Adam z Veleslavína), 1589. 

Bře:::an, Filosofie: 1789. - Ciz. boh. 

310. PALMA MOČIDLANSKÝ, Sixt 
Písell o těle a krvi Páně, z kterých příčin Čechové přijímají pod obojí zpúsobou ... S.I.t.n., 
s.a. 

Bře:::an, Teologie: 0565. - Knihopis: c'. 6795. 

311. PALMA MOČIDLANSKÝ, Sixt 
Rozjímání pobožné ... Praha, Sixt Palma Močidlanský, 1598. 

B/e:::an, Teologie: 0565. - Knihopis: c'. 6804. 

312. PALMA MOČIDLANSKÝ, Sixt 
Vejklad na Evangelium S. Jana. S.I.t.n, (1600), 

B,'e:::(/n, Teologie: 0565. - Knihopis: c'. 6ino. 

313. PALMA MOČIDLANSKÝ, Sixt 
Vejklad na žalm Davida Svatého LXXVIII. ... (Praha, s.t.n., 1600). 

BPe:::(/n, Teologie: 0565. - Knihopis: c'. 6811. 

314. PAPROCKI z GIOGOL, Hartosz 
Diadochos id cst Succesio: Jinak posloupnost knížat a králú českých ... (Praha, Jan 
Schumann - hcredcs, 1602). 

B,'e:::an, Historie: 0881. - Knihopis: c'. 68-13. 

315. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
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Nowá Kratochwijle. Kterauž ti"i Bohyně totiž. luno. Pallas. a Venus na Swět přissly .... 
(Praha, Anna Schul1lanová), 1597. 

Bře::an. Filosofie: I BOO. - Knihopis: ('. 68./5. 

316. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
Kvalt na pohany. S.I.t.Il. [1595]. 

Březan. Historie: 0862. - Knihopis: ('. 68./9. 

317. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
Oratio ad Boel1los et populul1l Christianull1, pro ťelici statu DOll1us Austriaca. Praha, s.t.n .. 
[ 1589]. 

BPe::an, Filosofie: J 59], - Ci::, /Joh.: neeviduje, 

318. PAPROCKl z GIOGOL, Bartosz 
Památka Čechúm v Kheredes aneb v Erle měsíce října dne 26 .... 1596 pobitým .... (Praha. 
Anna Schulllanová). [1596]. 

Březan, Filosofie: J 800. - Knihopis: (', 685], 

319. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
Prognostica virtutum cardinalium. In lavdcm ... Maximiliani Secundi ... (Praha. Jan 
Schull1ann, 1589). 

Bře::an, Filosofie: J 800, - Ci::, /Joh. 

320. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
Rozmlouvání kolátora s farářem ... (Brno, Bartoloměj Albrecht Formann. 16(7). 

Bře::an, Teologie: 029./. - Knihopis: ('. 6858. 
Vasteras [SE]: Stiťts- och landsbiblioteket (B.) 483) 

321. PAPROCKI z GIOGOL, Bartosz 
Zrcadlo slavného Markrabství moravského ... Olomouc. Bedř'ich Milichthaler - heredes. 
1593. 

Březan, Hislorie: 0881. - Knihopis: (', 6862, 

322. PĚŠÍN, Cypryán 
Agnus Dei. To jest: kratičké vysvětlení slov S[vatého] .lana Křtitele ... Praha. s.t.n .. 1607. 

Březan, Teologie: (J'/91. - Knihopis: 1010 tydúní neevidllje, 

323. PETR ze ZÁSADí 
Velmi povlovná, pokojná a upřímná odpověď ... (Praha), s.t.n .. 1542. 

B,'ezan, Teologie: 0355, - Ble::an, Teologie: 327. - Knihof1is: (', 7{)'/6, 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (Teol. Polenl. 173 G Wáclaw, Tato knijzka ",) 

324. PETR ze ZÁSADÍ 
Odpověď ... na spis .lana Kloboučníka ... (Praha. Bartoloměj Netolický z Netolic. 1541). 

Ble::un. Teologie: 0535, - Kni/lOf1is: (', 7IJ./7, 
Vasterás [SE]: Stiťts- och lanclsbiblioteket (R, 461) 

325. PETRARCA, Francesco 
Kněhy dvoje o lékař'ství proti štěstí a neštěstí ." Praha. l Severýn - krall1úř'J. 150 I. 

Březan, Filosofie: J 583, - Kllihopis: L', 7(}./9, 

326. PETŘÍK, Matouš 
Historia Sancti Venceslai. Praha . .Iiř·í Jakub Dačický. 1571, 

Bi'e::(1f7. Filosofie: I SIE - Ci::, hol!.: !71!slúi'. 
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327. PHAETON, Havel 
O dvou posledních a nejpotčšenějších víry křesťanské artikulích ... (Praha, Schumann Jan -
oťťicina, 1606). 

BPezan, Teologie: 0355. - Knihopis: ('. 7 J J 9. 

328. PHAETON, Havel 
Knížka I. O dítkách křesťanských živých .... Knížka II. O dítkách křesťanských mrtvých ... 
(Praha, Schumann .Jan - oťťicina), [1608]. 

B,'ezull, Teologie: 0565. - Knihopis: Č. 7 J 29. 

329. PHAĚTON, Havel 
Knížka o ctnosti anjelské, totiž o čistotě duše i těla ... S.I.t.n, s.a. 

Blezan. Teologie: 0565. - Knihopis: ('. 7 J 25 ? 

330. PHAETON, Havel 
Knížka O starosti aneb věku sešlém ... (Praha, Schumann Jan - otlicina, 1610). 

Bi·ezan. Teologie: 0536. - Knihopis toto vydání neeviduje. 

331. PHAETON, Havel 
O slavném př'enesení ... patryarchy Enocha ... Praha, s.t.n., s.a. 

Bi'ez(//}, Teologie: 0-/ Ul. - Knihopis: Č. 7J -/5 ? 

332. PHILADELPHUS ZÁMRSKÝ, Martin 
Postila evangelitská aneb vejkladové na evangelia ... [Jestkovice, .Jiří Baul11ann], 1592. 

B,'ezan, Teologie: () J 33. - Knihopis: L'. 7158. 

333. PHILOMATHES z V ALKENBERKU, Matouš 
Hypomnema seu Commentarium ... S.I.t.n, 1580. 

BI'ezan, Fil()s(~fie: J 802. - Ciz. hoh. 

334. PHOENIX 
Christus verus Phoenix ... Praha, .Jiří Jakub Dačický 1593. 

B,'ezan, Filosofie: 1796. - Ciz. hoh. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (S 173 A Br.) 

335. PÍSNĚ 
Písně duchovní evangelitské ... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1594. 

Blezan. Filosofie: 1788. - Knihopis: c'. J 2.868. 

336. PÍSNĚ 
Písně duchovní evangelitské ... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1581. 

Bi'ezu!I, Filosofie: 179-/. - BFeza!l, Filosofie: 1795. - Knihopis: G'. 12.866. 

337. PÍSNĚ 
Písně duchovn í evangel itské ... [Kral ice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1583. 

B,'ezall, Filosofie: 179-/. - Bi'ezw}, Filosofie: 1798. - Knihopis: { 12.867. 

338. PlST ALOCIUS, Vincentius Magnus 
Ad illustrissimut11 et excellentissimum prlllClpel1l ac heroa ... Guiliell1lul1l Ursinulll a 
Rosenberga ... oratio. Praha, .Jiří Čďerný z Černého Mostu, 1577. 

Bi·call. Historie: OS91. - ('iz. /Jol!. 

339. PlST ALOCIUS, Vinccntius Magnus 
Ku poctivosti a jménu i také chvále sllatku svadebního ... pana Viléma z Rožmberka ... spis 
... (Praha, .Jiří Č'erný z Č'erného Mostu), 1577. 
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Březan, Historie: 0862. - Knihopis: L'. 13.877. 

340. PIUS II. - papa 
Česká kronika. Praha, s.1.n., 1510. 

Březan, Historie: 0943. - Knihopis: Č. 13.88-1 ? 

341. PIUS II. - papa 
List posélací k tureckému císaři ... (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu), 1604. 

Březan, Teologie: 0491. - BI'ezan, Teologie: 389. - Knihopis: c'. 13. 886 

342. PIUS II. - papa - KUTHEN ze ŠPRINSBERKA, Martin 
Kroniky dvě o založení země české ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1585. 

Bl'ezan, Historie: 0809 (s. v. Kronyh dvě). - Knihopis: c'. 13.885. 

343. PLUT ARCHUS 
Hodoepericon paedagogiculll, To gest: Knížka rodičúm a dítkám velmi užitečná ... Praha, 
s.t.n,,1609, 

BJ'ezan, Filosof1e: 1595. - Knihopis neevidZlje. 

344. POEMATA 
Poemata gratulatoria in honorem Thomre Ludovici Noack, cllm inter Jesuitas Lallrea 
ornaretur. Praha, s.1.n., 1591. 

Bi'ezan, Filosof1e: 1796. - Ciz. boh.: neevidZlje. 

345. POHÁDKY 
Pohádky velmi kratochvilné o rozličných věcech ... [Praha, s.t.n.l, ante 1567. 

Březan, Filosof1e: 1599. - Knihopis: c'. f-I. 087. 

346. POKLAD 
Poklad duše jináč Žádostivý .... (Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen.), 1585. 

BFezan, Teologie: 0565. - Knihopis: L'. 1-1.106. 

347. POKUTY 
O pokutách proti lidem zahálčivým a lenochúm ... Praha, s.Ln., [160 I]. 

Bi'ezan. Právo: 1163. - Knihopis: Č. 1-1.130. 

348. POLENIUS, Bernard 
Dialogus de admiranda nativitate Christi. Praha, s.t.n., 1591. 

BFezan, Filosof1e: 1797. - Ciz. hoh.: hesláP. 

349. POLLIO, Lucas 
Sedm kázání o životu věčnélll .... (Praha, Michael Petcrle - hcredes), 1604. 

BPezan: neeviduje. - Knihopis c'. 1-1.151. 
K0benhavn [DK]: Kongelige bibliothek (H 313) 

350. POSTILA 
Postyla bratrská. S.I.t.n, 1576. 

BJ'ezan. Teologie: 0294. - A'ni!7opis: neel'idZlje. 

351. POSTILA 
Postylla djtek. Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes, 160 I. 

B,'ezol1, Teologie: U491. - Kl7i//()pis: neevidZlje. 

352. PRÁVA 
Práva a zřízení zemská Království českého ... (Praha, Jan K()sof'sk~ z Koso!', 1550). 
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Bi·cal/. Prúm: 1131. - KI/i//()pis: c'. 14.316. 

353. PRÁVA 

Práva a zřízení zemská Království českého .... (Praha, ./iří Melantrich z Aventýnu, 1564). 
Bh!::an. Pníl'O: 1131. - Knihopis: ('. U. 3 J 7. 

354. PRÁVA 

Práva manská .... Olomouc, .lan Olivetský z Olivetu - (Litomyšl, Alexandr PlzeI'íský), 1538. 
BI'e::an. PriÍl'o: 1131. - Knihopis: ('. 14.313. 

355. PREDIGT, Ein 

Ein Predigt von dem erweckten ./Ungling des Witwen Sohn zu Maym. Praha, s.t.n., 1561. 
Bl-ci/n. Teologie: 0]93. - Ci::. hoh:. neeviduje. 

356. PREDIGT, Ein 
Ein Predigt von Leyden Christi. Praha, s.t.n., 1577. 

BPe::an, Teologie: 0]93. - Ci::. hoh.: neeviduje. 

357. PRESSIUS, Pavel 

Compendium gral11matices pro primis Tyronibus ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 
1573. 

Bl-can. Filosofie: 1598. - ('i::. boh. 

358. PROCESSUS 

Processus ďáblowé pre proti lidskému pokolel1j. Praha, Daniel Sedlčanský, s.a. 
BPe::al/, Prúl'o: J 135. - Knihopis: neeviduje. 

359. PROGNOSTICA 
Prognostica vnd Practica deutsch vnd Bohmisch. Praha, s.t.n., 1578. 

BJ'can, Filosofie: 1594. - Ci::. hoh.: neeviduje. - Knihopis: neeviduje 

360. PROHL ZE SYBENHYRTU, Balthazar 
Výklad na žalmy ... Praha, s.t.n., 1562. 

Bi·cal/. Teologie: 049 I (s. v. Prokh::: Sibenhil'tu). - Knihopis: ('. 14.378. 

361. PROXENUS ze SUDETU, Šimon 
Epithalamion ad Nuptias Primas DO. Vilhelmi de Rosenberg. Praha, ./iří Melantrich z 
Aventýna - sen., [1557]. 

BI'e::al1. Filosofie: 1797. - Ci::. boh. 

362. PŘEDPOVĚDĚNÍ, Nové 
Nové přcdpovědění kdy na svčtě dobře bude. Praha, s.t.n .. 1595. 

BI'e::al/. Filosofie: 180U - Kni//(Ipis: neeviduje. 

363. RADA 
Rada Ducha Svatého proti radě ďáblově. S.I.t.n, 1555. 

BJ'e::an. Teologie: 050 I. - Knihopis: ('. J 4.7 JI. 

364. RAMELLI, Agostino 
Le divcrse ct <lrtificiosc milchine. Praha, s.t.Il., 160 I. 

Bi·e::a!/. Filosofie: J 60S. - ('i::. (wh.: neeviduje. 

365. RAMHAUFFSKÝ, .Jiří 

Vysvětlení kalelldúře ncprol11ěnitedlného k vživÚllí každého roku ... Praha, Jiří Cerný z 
Č'crného Mostu. 1602. 
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Březan, Filosofie: /535. - Knihopis: Č. /-/.737. 

366. RANTZAU, Henrik 
Regiment zdraví. ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína), 1587. 

B,'ezan, Medicína: /324. - Knihopis: c'. /-/.742. 

367. REJSTŘÍK 
Registřjček s pjsničkami duchowl1jmi. S.I.t.n, 1602. 

Březan, Teologie: 0360. -- Knihopis: neeviduje. 

368. REJSTŘÍK 
Registřjk co se we Zbot:jch Bratrských zpijwati a čjsti gmá. S.I.t.n, 1574. 

Březan, Teologie: 050/. - Knihopis: neeviduje. 

369. REJSTŘÍK 

Rejstřík písem svatých, kteráž se ... v shromážděních společných čítají ... [Kralice, Tiskárna 
Jednoty bratrské], 1597. 

Bl'ezan, Teologie: 0566. - Knihopis: c..'. /-/.797. 

370. RHEGIUS, Urban 

Kterak falešné proroky každý poznati ... mllže kázání ... [Olomouc, .lan Olivetský z Olivetu _ 
st.], 1540. 

Březan. Teologie: 0496. - Knihopis: c'. /-/.8/8. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 Od Luther M., Knieha Eklezyastykus) 

371. RHEGIUS, Urban 
Lékařství duše ... Praha, .lan Had, 1539. 

Březan, Teologie: 0459 (s.v. Lékai·ství). - Knihopis: c'. /-/.8/9 (hez I/Iísta tiskli). 

372. RHEGIUS, Urban 

Rozmlouvání o krásném kázání, kteréž Kristus ... činil. ... (Prostějov, Jan Giinther, 1545). 
Březan. Teologie: 030.:/. - Knihllpis: Č. /..f.825. 

373. RHETORlCA 

Rhetorica Česká, od Bratřj Českých wydaná aneb CompendiUIll Rhetorices. S.I.t.n, 1605. 
BPezan, Filosofie: /62-/. - KI/ihopis: neeviduje. 

374. ROZJÍMÁNÍ 

Rozjímání aneb výklad pobožný ... na žalm S. Davida XXXII. ... (Praha, Daniel Adam z 
Veleslavína), 1589. 

BPezan, Teologie: 0532. - mezon, Teologie: 50/. - Knihopis: c'. /..f. 9/~. 
K0benhavn [OK]: Kongelige bibliothek (H 303) 

375. Z ROŽMBERKA, Jošt 

Knížka o štěpování a spravování štěpnic ... Praha, Burián Valda, [15981. 
Březan, Filosofie: /535 (s. v. Kní::ka .. .). - Knihopi.l': ('. /5. 0/6. 

376. RUDOLPHUS II. - imperator Romanorum 

Jeho milosti císaře římského ... mandát a nařízení strany IIllnCe ... v Krúlovství českém ... 
Praha, Michael Peterle, 1577. 

BPezan. Prúm: 1/ I -I. - Kni/lOpis: ('. I 5. ()~ /. 

377. ŘEČi 
Řeči boží ... [Kralice, Tiskúrna Jednoty bratrské, 1597]. 

Blezan. Teologie: 03Óo. - KI/i//()pis: Č. 15. 16-/. 
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378. ŘEČI 
Řeči boží ... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské], 1604. 

BPe:::an. Teologie: 0360. - I\l7ihopis: ('. /5./66. 

379. ŘEŠÁ TKO, Tomáš 
Kancionál celoroční ... Praha, Schumann Jan - officina, 1610. 

B;'e:::(/I7, Filosofie: 1806. - Knihopis: c', 15,/82, 

380. ŘEŠÁ TKO, Tomáš 
Řebřík Jákoba .... Praha, s.t.n., 1583. 

B/I::::al7, Teologie: 0567. - I\nihopis: ('. /5./8-1 (bl.'::: impresa) 

381. ŘEZNÍK, Václav 

Tato knížka proti tomu Zrcadlu kněžskému ... sebrána a vydána jest. ... Praha, s.t.n., 1542. 
BPe:::on. Teologie: 0327. - I\nihopis: ('. /5./86. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (Teo/. Polem, 173 G Wáclaw, Tato knijzka ... ) 

382. ŘEZNÍK, Václav 

Zpráva a ukázúní proti zlému a falešnému požívání písem svatých ... Praha, Bartoloměj 
Netolický z Netolic, 1542. 

Bh::::(/I7, Teologie: 0317 (s. v. Spisoll'é pm{i B. A lIglls{oH'i). - Kl7ihopis: Č. /5./89, 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (Teo/. Polem. 173 G Wáclaw, Tato knijzka ... ) 

383. SADELER, Aegidius 
Theatrum morum .... Praha, Pavel Sessius, 1608. 

BI\::::(/I7, His{orie: /023, - Ci:::. hoh. 

384. SADELER, Aegidius 

Vestigi delle antichita di Roma, Tivoli, Pazzvolo et altri luochi ... Praha, Aegidius Sadeler, 
1606. 

BI'e:::(/I7, His{orie: /0/7. - Ci:::. boh. 

385. SALE, Franz 
Canzonetta Vitanelle et Neapolitane a Tre voci. Praha, s.t.n., 1598. 

B'-'cal7, Filosofie: /853. - Ci:::. /)(Jh.: neeviduje. 

386. SALE, Fnlllz 
Sacrarum Cantionum Liber primus. Praha, s.t.n .. 1593. 

B;'e:::(/I7, Filosofie: /853. - ('i:::. lJOh.: 171.'1.' v iduje. 

387. SA VONAROLA, Girolamo 
Sedmero krásné a potčšitedlné kázání ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna, s.a. 

B'-'c(/l7. Teologie: 0567. -l\l7ihopis: ('. /5.23/-15.233 

388. SA VON ARO LA, Girolamo 
Kázání na žalm padcsátý Davida krále ... S,I.t.n .. s.a. 

B'-'e:::(/I7, Teologie: 0567. - 1\17i1lOpis: ('. /5.229 ? 

389. SCHERER, Gcorg 

Allcr Sehriftcn, BUehcr und TraeUitlein, vvclehe Cieorg Scherer , .. ausgehen lassen. '" Louka 
nad Dyjí, Tiskárna klášterní, 1599. 

B'-'e:::al/, Teologie: 0/37. - Ci:::. /Joh. 

390. SCHERER, Gcoq?; 
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Katolické glosy a vysvětlení na list a psaní predikantú luteránských .. , LitomyšL Andreas 
Graudenc, 1585. 

Březan, Teologie: 02-18 (s. v. Katholické gIOc\:l). - Knihopis: /5.3-17. 

391. SCHERER, Georg 
Chodcovský plášť. Pikhaliského luteránského aj iných ... sektářúv učení ... S.I.t.n, 1588. 

Březan, Teologie: 0/93 (s. v. Chodcowský Plússt). - Knihopis: Č. 15.360. 

392. SCHEURL, Laurentius 
Familia Othomannica ... Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1596. 

Březan, Historie: 0946. - Ci::.. boh. 

393. SCHNAUSS, Cyriacus 
Passquillus: Noviny o čeltu a papeži .. , S.I.t.n. (1547). 

Březan, Historie: 089/ (s. v. Passqui//lIs). - I\nihopis: ('. 69/9. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 B k Brenz 1., Explicatio Epistole Pauli Apostoli) 

394. SCHOLA 
Schola aulica. To jest: Dvořská škola .,. (Praha. Schull1ann. Jan - officina. 1607). 

Březan, Filosofie: /65/. - Knihopis: c'. 15.386. 

395. SCHW ALB von GISITZ, Bartholomeus 
Nařízení a správa velmi potřebná: jakby se ... času morního lidé .,. chovati ... měli .... Praha. 
Daniel Adam z Veleslavína, 1598. 

BPe::.an, Medicína: /330. - Knihopis: Č. /5.399. 

396. SCHWEHER, Christoph 
Christliche Gebett vnd Gesang. Praha, [Michael Peterle J. 1581. 

BPezan, Filosofie: !7 43 (s. v. Gehelt). - Ciz. hoh.: neeviduje. 

397. SCHWEHER, Christoph 
Quaestiones grammaticae, pro literarum Tyronibus ... Praha. Jih Melantrich z Aventýna -
sen, 1561. 

Březan, Filosofie: /5/8. - Ci::.. [)(Jh. 

398. SCRIBONIUS z HORŠOV A, Jindřich 
Oratio funebris ... Praha, Jiří Melantrich z Avcntýna - sen., 1565. 

Bl'ezan, Teologie: 03/2. - B,'ezan, Historie: 732. - Ci::.. hoh. 

399. SCRIBONIUS z HORŠOV A, Jindřich 
Oratio paraenetica ct exhortatoria ad clerum .,. (Praha. Jan Kantor Had), 1552. 

Březan, Teologie: 03/2. - Ci::.. boh. 

400. z SEMANINA, Jan 
Otázky pobožné a spasytedlné. S.I.t.n, 1575. 

Březan, Teologie: OS/2. - Knihopis: neevidllje. 

401. SOKOL, Matouš 
Vrtkavé štěstí knížka velmi p,"íkladná .,. Praha, Jih Černý z Č'erného Mostu, 1585. 

Březan, Filosofie: /652. - I\nil70/li.l': Č. /5.552. 

402. SOPHOCLES 
Antigone tragoedie ... translata per M. Petrum Codicillulll ... (Praha, Jiří Jakub Dačick). 
1583). 

B"ezan, Filosofie: r2-1 (S. v. Codici//us, Petr). - Ci::.. /wh. 
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403. SPANGENBERG, Johann 
Perla písma svatého ... [Praha], (Jan Severýn z Kapí Hory), 1545. 

Bře:::an. Teologie: 0506. - Knihopis: c'. J 5.573. 

404. SPANGENBERG, Johann 
Perla písma svatého ... [Praha], (Jan Severýn z Kapí Hory), s.a. 

Bře::all. Teologie: 0506. - Knihopis: Č. 15.57-1. 

405. SPANGENBERG, Johann 
Postylla česká ... Prostějov, Kašpar Aorg, 1557. 

BI'e::an. Teologie: 0326. - Knihopis: ('. 15.579. 

406. SPANGENBERG, Johann 

Postylla česká. K užitku mládeži křesťanské ... (Prostějov, Jan Glinther, 1546). 
Bl"e::all, Teologie: 0326. - Kni/wpis: ('. 15.575. 

407. SPANGENBERG, Johann 

Postylla česká, To jest vejklad na epištoly ... (Prostějov, Jan Giinther, 1547), 
Bře::all, Teologie: 0326. - Knihopis: foto vydání neeviduje. 
Vastenls [SEJ: Stitls- och landsbiblioteket (Nu. 205) 

408. SPIS 
Velmi kratičký spis o celém přijímání , .. kšaftu ... Ježíše Krista ... S.I.t.n, 1579. 

BI'e::an. Teologie: 0512. - Knihopis: ('. 15.617. 
Vasterás [SE]: Stitls- och landsbiblioteket (B, 461) 

409. SPIS 
Spis obsahugijcý Otázku. Člowěčenstwj Krystowo z Marye wzaté gestli stvořenj či nenj. 
S.I.t.n, 1564. 

Bře::an. Teologie: 0326. - Knihopis: neeviduje. 

410. STEPHETZ, Christoph 

Oratio funebris in exequiis ... Adami de Nova Domo ... Praha, Václav Maryn z Jenčic, 1596. 
BI'e::an. Filosofie: 1637. - Ci:::. hoh. 

411. STEZKA 
Stezka k boží milosti ... Praha, Jan Jičínský, 1588. 

Bi"e::a!/. Teologie: 0512. - Knihopis: ('. 15.707. 

412. de STRADA, Octavio 

Symbola divina et humana pontificum, imperatorum, regum. Praha, Aegidius Sadeler, 1600. 
B,'e::all, Historie: 0931 (Tom. 2) - B/e::an, Filosofie: 1630 (Tom. I) 

413. ŠAŠEK Z Bh'{KOVA, Václav 
Commentarius brevis ... Olomouc, Bedřich Milichthaler, 1577. 

B,'e::an, Historie: 0826 (s. v. Leo). - Ci::. /wh. 

414. ŠKOLA 

Škola aneb cvičení křesťanské a věrné duše pobožného člověka ... (Praha, Daniel Adam z 
Veleslavína), 1589. 

BI'e::a!/, Teologie: OS/2. - K!/ihopis: ('. /5.9/6. 

4J5. ŠTEFAN, Václav 

Výklad na Abakuka proroka ... (Praha, Daniel Sedlčanský), 1606. 
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Březan, Teologie: OS/2. - Knihopis: Č. /5.967. 

416. ŠTEFAN, Václav 
Výklad na Johele proroka božího .. , Praha, Daniel Sedlčanský, 1608. 

Březan, Teologie: OS/2. - Knihopis: ( /5.971. 

417. ŠTEFAN, Václav 
Výklad na Jonáše proroka božího ... (Praha ?, Daniel Sedlčanský '1), 1600. 

Březan. Teologie: OS/2. - Knihopis: c'. /5.972. 

418. ŠTEFAN, Václav 
Výklad na Náhuma proroka božího ... (Praha, Daniel Sedlčanský), 160 I. 

Březan, Teologie: 05 12. - Knihopis: Č. /5.975. 

419. ŠTELCAR ŽELETAVSKÝ z ŽELETAVY, Jan 
Knížka o pravé a falešné církvi .. , (Praha, Burián Valda, 1589). 

Březan, Teologie: OS/2. - Knihopis: Č. /5.988. 

420. ŠTÍT 
Štít víry pravé katolické a křesťanské ." Praha, Daniel Adam z Veleslavína, 1591. 

Březan. Teologie: 0326. - Kni//Opis: /6.000. 

421. ŠTURM, Václav 
Apologia, to jest obrana proti ... odpovědi Sylvia Uberýna ... Praha, mí Černý z Černého 
Mostu, 1587. 

Březan, Teologie: 0327. - Knihopis: c'. /6.00-1. 

422. ŠTURM, Václav 
Odpověď slušná a dúvodná na .. , Obranu kancionálu bratrského .... Litomyšl, Andreas 
Graudenc, 1590. 

Březan, Teologie: 0327. - Knihopis: Č. /6.005. 

423. ŠTURM, Václav 
Krátké ozvání .. , proti ... ohlášení Jednoty valdenské ... Praha, Jiří Jakub Dačický, 1584. 

Březan. Teologie: 0327. - Knihopi.l': ('. 16.006. 

424. ŠTURM, Václav 
Krátkej spis o Jednotě bratří valdenských ... Praha, Jiří Jakub Dačický, 1585. 

Bře::.an. Teologie: 0327. - Knihopis: č. 16,r)08. 

425. ŠTURM, Václav 
Srovnání víry a učení Bratří starších ... (Litomyšl, Andreas Graudenc, 1582). 

Březan. Teologie: 0327. - Knihopis: ( /6.0()!). 

426. TAŽENÍ 
Tažení proti Turku ... [Praha, Jan Severýn z Kapí Hory - iun.l, 1543. 

Březan. Historie: 0859. - Knihopis: c'. /6.07 /. 

427. TESÁK MOŠOVSKÝ, .Jiřík 
Stella nova et COll1ctac to jest: křesťanské a pobožné .. , vysvětlení, co hrozného ... všechny 
komety ... předzvěstl!i í .. , S.I.t.n, ( 1607). 

B,'ezan. Teologie: 05lU - Knihopi.l': ('. /6. /09. 

428. TESTAMENT, Der 
Der Testament der Zw6ltTPatriarchen. Olomouc, s.t.n .. 1538. 
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B,'e::al/, Teologie: 0339. - Ci::. /)()h. 

429. THADEUS, .Jan 
Vysvětlení o stavu manželském ... (Praha, Schumann Jan - officina, 1605). 

B,'e::al1, Teologie: 03-10. - Knihopis: c'. 16.137. 

430. THOMAS A KEMPIS 
O dokonalém následování pána Krista ... Praha, .J iří Melantrich z Aventýna - sen., 1567. 

B,'e::an, Teologie: Oc./c./8. - Knihopis: ('. 16.189. 

431. TRIBAUER, Esaias 
Knížka ... pokud dohří a křesťanští rodičové svých milých dítek smrti ... oplakávati mají ... 
(Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes, 1607). 

B,'e::an, Teologie: 0568. - Knihopis: c'. 16.288. 

432. TWINGER von KOENIGSHOFEN, Jakob 
Martinimiani. (Chronik von allen Kaisern und Konigen) ... Praha, [Tiskař Pražské bible], 
1488. 

B,'e::an, Historie: 0770 (s. v. Bendi:: HoPovic). - Knihopis - Prvotisky: XL. 

433. TYČKA, Mikuláš 
Spis o pravém pokání kl-esťanském ... Praha, [Mikuláš Konáč z Hodiškova], (1521). 

B,'e::at7, Teologie: 03-10. - Knihopis: c'. 16.351. 

434. UBERINUS, Sylvius 
Odpověd na šest dllvodú ... Václava Šturma ... Praha, Jiří Jakub Dačický, 1587. 

Bi"ť!::al/. Teologie: 0327. - Knihopis: c'. 16.353. 

435. URSUS, Nicolaus Raymarus 
Chronotheatra duo. Praha, Václav Maryn z Jenčic, 1597. 

Ble::ul/, Historie: 0968. - Ci::. hoh. 

436. VERSICULI 
Versiculi sententiosi pro Tyrocinio puerorum ordine Alphabetico collecti. Praha, s.t.n., 1572. 

Bi'cal1, Filosofie: 1832. - Ci::. holi. 

437. VIEXMONT, Claude 
Krátké naučení o pokání spasitedlném ... (Praha, Jiří Černý z Černého Mostu), 1596. 

Bi'cw/, Teologie: O-lli'l. - Knihopis: c'. 16.552. 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 R) 

438. VILLA TlClJS, Šimon 
Versus encomiastici & alia Poemata. Praha, s.t.n., 1543. 

/Ji·e::(/I/. Filosofie: 1738. - Ci::. holi.: neeviduje. 

439. VINCENTIUS LlRINENSIS - sanctus 
O poznání církve svaté knížka ... (Olomouc, .Jan Olivetský z Olivetu), 1584. 

/Ji·cal/. Teologie: -159. - KI/ihopis: ('. 16. 557. 

440. z VINOŘE, Adam 
Ráj duše. Praha . .Jan .Jičínský, 1588. 

lNclll/, Teologie: 0532. - Kni/wpis: ('. III (sml'l7ej té::' /Joda/kJ). 

441. VOCABULARIUM 
Vocabulariul11 trilingue castigatum ct actum per M. D. A. a Veleslavina. Praha, s.t.n., 1580. 
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Březan, Filosufie: 1686. - Knihopis: loto vydúní neevidllje. - Ciz. f)()h.: loto ~ydúní neevidllje. 

442. VOCABULARIUM 
Vocabularium trilingue. castigarum et actum per M. D. A. a Veleslavina. Praha, (s.t.n.). 
1572. 

Březan, Filosojle: 1686. - Knihopis: loto vydání neevidllje. - Ciz. fwh.: tolo ~:vdání neevidllje. 

443. VOKABULÁŘ 
Vokabu1ářNomenc1atura rerum domesticarul11. Prostějov, s.t.n., 1549. 

Březan, Filosojie: 1586. - Ciz. /)(Jh.: neevidllje. - Knihopis: neevidllje. 

444. VOKABULÁŘ 
Vokabulář v nově spravený a rozšířený. Vocabulariull1 trilinglle ... (Praha, Daniel Adam z 
Veleslavína), 1586. 

Březan, Filos(4ie: 1686. - Knihopis: Č. 16.617. 

445. VRANČlé, Faustus 
Dictionariulll septem diversarul11 linguarulll, videlicet latine, italice, dalmatice, bohelllice. 
polonice, germanice, et lIngarice ... (Praha, Mikuláš Pštros - Dačický - oťficina. 1605). 

Březan. Filosofie: 1540 (s. v. Loderecker, Pel'). - Ciz. holi. - Knihopis: ('. 16.665. 

446. VÝKLAD 
Výklad pobožný na žalm devadesátý první S. Davida ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína
heredes, 1599). 

Březan, Teologie: 0569. - Knihopis: Č. 16.717. 

447. VYPSÁNÍ 
Soli Deo Gloria - Vypsání, jakým zpi'Isobem křesťané nad Turkem v zemi charvátské ... 
zvítězili .... (Praha, Daniel Sedlčanský, 1593). 

Blezan, Historie: 0862. - Knihopis: Č. 16.782. 

448. VYSVĚTLENÍ, Krátké a velmi pěkné 
Krátké a velmi pěkné vysvětlení modlitby Páně učiněné od jednoho pobožného ... muže ... 
[Kralice 7, Tiskárna Jednoty bratrské 7], 1589? 

BPezan: neeviduje - Knihopis: neeviduje 
Vasteri'ts [SE]: Stifts- och landsbiblioteket (B(, 485) 
Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 L) 

449. WARSZEWICKI, Krzysztof 
Diversis locis et temporibus habitae quaedam orationes. Praha, Daniel Adam z Veleslavína. 
1589. 

BPezan, Filosofie: 1679. - BPezun, His/orie: 980. - Ciz. holi. 

450. W ARSZEWICKI, Krzysztof 
Turcicae tres. Praha, Daniel Adam z Veleslavína. 1599. 

BPezan, Filosojie: 1679. - Ciz. hoh. 

451. WERDMŮLLER, Otto 
Klenot. O potěšení a pomoci všelijakých zárl11utcích ... Praha. Jih Melantrich z Aventýna -
sen., 1578. 

B,'czan. Teologie: 0557. - Knihopis: L'. 16.965. 

452. WICKRAM, Jorg 
Hystorya O rytíři jménem GaIIllY. S.I.t.n. 1604. 

B,'ezéln, llis/o/'ie: 0781. - Knihopis: 1010 lydúní /leel·idlljL'. 
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453. WILD, Johann - OFM 
Postilla aneb kázání evangelitské ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 1575. 

Bře:::an, Teologie: 0123. - Knihopis: c'. 2450. 

454. WINCKLER, Michael 
Famulitium D. Ludovici Vivis. Praha, Jiří Jakub Dačický, 1581. 

B,'e:::an, Filosofie: 1830. - ('i:::. boh. 

455. XENOPFON 
Cyripaedia. Hodnověrná starožitná historia ... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína - heredes, 
1605). 

Bře:::all, Historie: 0993. - Knihopis: c'. 17.061. 

456. ZAHRÁDKA 
Zahrádka duší nemocných .... (Praha, Daniel Adam z Veleslavína, (585). 

B,'e:::an, Teologie: 0570. - Knihopis: ('. 17.077. 

457. ZÁKON, Nový 
Nový zákon ... Plzel1, Jan Pekk, 1527. 

B,'e:::an, Teologie: 0/-1·1. - Knihopis: ('. IU)98. 

Stockholm [SE]: Kungliga biblioteket (173 B e Overs. tjeck. 1522 Nya Testamentet) 

458. ZÁKON, Nový 
Nový zákon ... Praha, Jiří Melantrich z Aventýna - sen., 1558. 

B,'e:::an, Teologie: 0360. - Knihopis: c'. 17.107. 

459. ZÁKON, Nový 
Nový zákon ... Praha, Jan Kantor Had, 1563. 

Bi'e:::an. Teologie: 0360. - Knihopis: c'. 17.108. 

460. ZÁKON, Nový 
Nový zákon v nově do češtiny přeložený ... [Kralice, Tiskárna Jednoty bratrské, 1596]. 

B/'e:::an, Teologie: 0538. - Knihopis: c'. 17.116. 

461. ZALUŽANSKÝ ze ZALUŽAN, Adam 
Methodi herbariae libri trcs .... Praha, Jiří Jakub Dačický, 1592. 

B,'e:::an, Medicína: 1385. - Knihopis: (,'. 17. 140. 
Uppsala [SE]: Universitetsbibliotek (Ostcrrike 5) 

462. ZALUŽANSKÝ ze ZALUŽAN, Adam 
Řád apathekařský ... Praha., Jan Schumann, 1592. 

Ble:::an, Medicína: 1385. - Knihopis: ('. 17. 144. 
Uppsala [SE]: Universitetsbibliotek (Osterrike 5) 

463. ZANCHIUS, Liberalis 
Cantiones von vier vnd Acht Stimmen, Zu allerley Jnstrumcnten. Praha, s.t.n., 1603. 

Ble:::an. Filosofie: 1856. - Ci:::. hoh.: neeviduje. 

464. ZÁVORKA LIPENSKÝ, Tobiáš 
Písně chval božských: to jest: Spěvové svatí církevní ... [Praha, Jiří Jakub Dačický], 1606. 

Bi-col/, Filosofie: 1857. - Knihopis: c'. 17.176 (nejisté impresllm). 

465. ZLATNÍK, Hanuš 
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Traktát o židovské zrádné, nešlechetné živnosti a nepravosti v kl-esťanském obcovánÍ. S.I.t.n, 
1514. 

Březan, Filosofie: 1836. - Knihopis: neeviduje. 

466. ZRCADLO 
Zrcadlo věčného života ... S.I.t.n, 1563. 

Bl'ezan, Teologie: OS35. - Knihopis: c'. /7.456 ? 

467. ZŘÍZENÍ 
Zřízení zemské Knížetství Oppolského a Ratibol'ského ... (Olomouc, Jan Glinther, 1563). 

Březan, Právo: 1/73. - Knihopis: č. /7.472. 

468. ZŘÍZENÍ 
Zřízení zemské Markrabství moravského ... (Olomouc, Jiří Handl. 1604). 

Březan, Právo: 1173. - Knihopis: Č. 17.478. 

469. ŽALMY 
Žalmové aneb zpěvové svatého Davida ... [Praha, Daniel Adam z Veleslavína1, 1590. 

Březan, Filosofie: 1837. - BI'ezan. Filosofie: 1853. - Knihopis: /7.529. 

470. ŽALMY 
Žalmové neb zpěvové svatého Davida ... v rytmy české ... vyložení ... [Kralice, Tiskárna 
Jednoty bratrské]. 1598. 

Březan, Filosofie: 1837. - Knihopis: c'. 17. 533. 

471. ŽALMY 
Žaltář Davida Svatého ... [M ladá Boleslav, Tiskúrna Jednoty bratrskél. 1581. 

Březan, Teologie: 0538. - Knihopis: c'. /7.560 (s nejist\JII/ II/ís/em rn/úl1í). 

472. ŽALMY 
Žaltář Davida svatého .... Kralice, [Tiskárna Jednoty bratrské, 1579]. 

Březan, Teologie: 0360. - Knihopis: Č. /7.559. 

Použité zkratky: 
Ciz. boh. Bih1iografie cizojazy(~ných hohemikúlních tiskli z lel 1501-18()() 
(připravované v KNAV ČR) 
Ciz. boh. - heslář = cizojazyčné bohemikální tisky bez dochovaného exempláře a 
známé pouze na základě jiných dobových pramenú nebo citované v odborné 
literatury (záznamy shromažďované v KNA V ČR) 
Knihopis = Knihopis (~eských a slovensk_í'C/l tiskli od dohy nejstur!:J až do konce 
XVIII. století, II, red. Z. Tobolka - Fr. Horák, Praha 1925-1967. 
Knihopis - Prvotisky = Knihopis (~esk}'ch a sIOl'en.\·kl"ch tisku od dohy nejs/ar.\:í už 
do konce ~)(VIIJ. století, L red. Z. Tobolka, Fr. I lorák, Praha 1925. 
s.l. = sine loco 
s.t.n. = sine typographi nomine 
s.a. = sme a11110 

s.v. = Slib voce 
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PŘÍLOHA II: 

REJSTŘÍK TISKAŘŮ A MÍST VYDÁNÍ TISKAŘSKÝCH BOHEMIK 

V ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ 

Místo vydání Tiskař Rok Příloha I 
Bělá pod Bezdězem Velenský z Mnichova, Oldřich 1520 I/245 
Brno Formann, Bartoloměj Albrecht 1607 I/320 
Brno s.t.n. (Formann, Bartoloměj Albrecht ?) 1601 1/164 
Brno s.t.n. (Formann, Bartoloměj Albrecht?) 1606 I/282 
Ivančice Tiskárna Jednoty bratrské 1566 I/195 
Jestkovice Baumann, J ir·í 1592 1/332 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1579 1/472 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1579-1594 1/39 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1581 1/336 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1583 1/337 
Kralice? Tiskárna Jednoty bratrské 1586 1/187 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1589 ? I/448 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1594 1/335 
Kralice? Tiskárna Jednoty bratrské 1594-1609 ? I/190 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1596 1/460 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1596 1/37 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1597 1/369 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1597 1/377 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1598 1/470 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1601 1/38 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1604 1/378 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1604 1/189 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1606 1/196 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1607 1/68 
Kralice Tiskárna Jednoty bratrské 1609 1/276 
Kutná Hora Martin z Tišnova 1489 1/40 
Litoměřice Dusík, Ondřej 1542 1/105 
Litomyšl Alexandr Plzetlský 1534 1/12 
Litomyšl Alexandr Plzetlský 1536 I/307 
Litomyšl Alexandr Plzetlský 1538 1/354 
Litomyšl Alcxandr Plzellský 1539 1/97 
Litomyšl Alexandr Plzetlský 1542 1/185 
Litomyšl Alexandr Plzetlský s.a. 1/13 
Litomyšl Graudenc, Andreas 1582 1/425 
Litomyšl Graudenc, Andreas 1584 1/21 
Litomyšl Graudenc, Andreas 1585 1/390 
Litomyšl Graudcnc. Andreas 1589 1/45 
Litomyšl Graudenc, Andreas 1590 1/422 
Litomyšl Graudcnc, Andreas 1590 1/166 
Litomyšl? Olivetsk)' z Olivetu, Pavel 1507 ? 1/31 
Litomyšl Olivetský z Olivetu, Pavel 1520 1/248 
Litomyšl Olivetský z Olivctu, Pavel 1524 1/226 
Litomyšl s.Ln. 1581 1/163 
Louka nad Dyj í K lúštcrn í tiskárna 1599 1/389 
Mladá Boleslav Klalldyún, Mikuláš 1518 1/246 
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Mladá Boleslav Klaudyán, Mikuláš 1518 1/154 Mladá Boleslav Štyrsa, Jiří 1522 1/247 Mladá Boleslav Tiskárna Jednoty bratrské 1581 1/471 
Náměšť nad Oslavou Pytlík z Dvořiště, Matěj 1533 1/304 Olomouc Baumgarten, Konrád 1502 1/171 Olomouc GUnther, Jan 1557 1/27 Olomouc GUnther, Jan 1562 1/84 Olomouc GUnther, Jan 1563 1/467 Olomouc GUnther, Jan 1567 1/146 Olomouc Handl, Jiří 1604 1/468 Olomouc Milichthaler, Bedřich 1576 1/128 Olomouc Milichthaler, Bedřich 1577 1/413 Olomouc Milichthaler, Bedřich 1580 1/183 Olomouc Milichthaler, Bedřich - heredes 1593 1/321 Olomouc Olivetský z Olivetu, Jan - st. 1538 1/352 Olomouc Olivetský z Olivetu, Jan - st. 1539 1/44 Olomouc Olivetský z Olivetu, Jan - st. 1540 1/370 Olomouc Olivetský z Olivetu, Jan 1579 1/43 Olomouc Olivetský z Olivetu, Jan 1584 1/439 Olomouc Olivetský z Olivetu, Šebestián 1579 1/220 Olomouc s.t.n. 1538 1/428 Plzeľí Bakalář, Mikuláš 1501 1/174 Plze'1 Pekk, Jan 1527 1/457 Plze'1 Pekk, Jan 1529 1/134 Pize,] s.t.n. 1526 1/253 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1583 1/19 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1583 1/20 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1583 1/201 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1584 1/221 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1584 1/56 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1585 1/120 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1585 1/203 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1585 1/306 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1585 1/342 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1585 1/456 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1586 1/96 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1586 1/130 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1586 1/444 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1587 1/366 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1587 1/288 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1587 1/46 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1589 1/122 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1589 1/374 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1589 1/308 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1589 1/414 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1589 1/449 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1590 1/4 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1590 11121 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1590 11123 Praha Adam z Veleslavína. Daniel 1590 11469 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1591 11420 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1592 116 Praha Adam z Veleslavína. Daniel 1592 1151 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1592 11160 Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1592 11170 
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Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1592 1/255 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1593 1/279 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1594 1/114 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1594 1/223 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1595 1/197 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1595 1/260 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1596 11184 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1596 1/242 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1596 1/261 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1596 11392 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1597 1/102 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1598 1/100 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1598 1/395 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1599 11446 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel 1599 11450 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel - heredes 1601 11351 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel- heredes 1602 1/133 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel - heredes 1602 1/137 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel - heredes 1604 1/22 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel - heredes 1605 1/455 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel - heredes 1607 1/431 
Praha Adam z Veleslavína, Daniel- heredes 1610 11270 
Praha Adamová z A ventýna, Anna 1600 1/57 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1574 III II 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1575 1/76 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1575 1/272 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1576 1/139 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1576 1/125 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1577 1/214 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1577 11273 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1577 11338 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1577 11339 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1578 1/75 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1578 11104 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1581 1188 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1583 11213 
Praha Černý z Černého Mostu, Jih 1584 1/249 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1584 11250 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1585 11401 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1587 1160 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1587 11236 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1587 1/271 
Praha Černý z Černého Mostu, Jih 1587 11421 
Praha Č'erný z Černého Mostu, Jih 1588 1/117 
Praha Černý z Černého Mostu, Jih 1589 1/233 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1590 1/61 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1590 1/239 
Praha Č'erný z Č'erného Mostu, Jih 1591 1125 
Praha Černý z Č'erného Mostu, Jiří 1591 11234 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1595 11235 
Praha Černý z Č'erného Mostu, Jiří 1596 1/437 
Praha Černý z (~erného Mostu, Jiří 1597 1/131 
Praha Č'erný z Černého Mostu, Jiří 1598 1/161 
Praha Č'erný z Černého Mostu, Jiří 1599 1/23 
Praha Č'erný z Černého Mostu, Jiří 1602 1/365 
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Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1604 1/341 
Praha Černý z Černého Mostu. Jiří 1605 1/30 
Praha Černý z Černého Mostu, .I iří 1605 1/42 
Praha Černý z Černého Mostu • .I iří 1605 1/211 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří 1609 1/230 
Praha Černý z Černého Mostu, Jiří s.a. 1/240 
Praha Dačický, Jan Otmar Jakubúv 1603 1129 
Praha Dačický, Jan Otmar Jakubúv 1606 1124 
Praha Dačický, Jan Otmar Jakubllv 1607 1/180 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1569 1/212 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1571 1/326 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1578 1/132 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1581 11454 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1583 1/402 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1583 1/72 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1584 1/423 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1585 1/424 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1587 1/434 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1588 1/54 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1588 1/287 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1590 III 

li 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1591 1/178 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1592 1/461 

:1 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1593 11334 li 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1595 1/110 li 
Praha Dačický, Jiří Jakub 1596 1/265 II 

p 

Praha Dačický. Jiří Jakub 1606 1/464 li 
" ,I 

Praha Dačický - officina 1594 1/222 1 ~ 
n 

Praha Dačický - oťficina 1605 1/445 'I 
" II 

Praha Had, Jan Kantor 1552 11399 " " 

11 
Praha Had, Jan Kantor 1554 1/172 [i 

Praha Had, Jan Kantor 1558 1/67 J: 
" Praha Had, Jan Kantor 1563 1/459 
, 

Praha Had, Jan Kantor 1569 1189 
Praha Had, Jan Kantor 1569 1193 
Praha Had, Jan Kantor 1570 ? 1/90 
Praha Had, Jan Kantor 1570 1/87 
Praha Had, Jan Kantor 1570 1/91 
Praha Had, Jan Kantor 1570 1/92 
Praha Had, Jan Kantor 1570 1/94 
Praha Had, Jan 1535-36 11207 
Praha Had, Jan 1536 1/264 
Praha Had, Jan 1539 1/371 
Praha Had, Jan 1545 1/168 
Praha Jičínský, Jan 1567 1/129 
Praha .I ičínský, Jan 1568'1 1/77 
Praha Jičínský, Jan 1568 1/159 
Praha Jičínský, Jan 1588 1/411 
Praha Jičínský. Jan 1588 1/440 
Praha Jičínský, Jan 1588 1/52 
Praha Jičínský. Jan - hercdes 1570 1/227 
Praha Kargesius. Kašpar 1606 1133 
Praha Kargesius, Kašpar 1609 11165 
Praha Konáč z Hodiškova. Mikuláš 1520 11169 
Praha Konáč z Hodiškova. Mikuláš 1521 11433 
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Praha Konáč z Hodiškova, Mikuláš 1522 1/204 
Praha Kosořský z Kosoř, Jan 1547 11205 
Praha Kosořský z Kosoř, Jan 1550 11352 
Praha Kosořský z Kosoř, Jan 1554 1/280 
Praha Kosol'ský z Kasař, Jan 1555 I/182 
Praha Kubeš ze Žípú, Ondřej 1541 1/140 
Praha Kubeš ze Žípú, Ondřej 1543 1/198 
Praha Kubeš ze Žípi't, Ondřej 1543 1186 
Praha Maryn z Jenčic, Václav 1596 1/258 
Praha Maryn z Jenčic, Václav 1596 11410 
Praha Maryn z Jenčic, Václav 1596 11209 
Praha Maryn z Jenčic, Václav 1597 11435 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1557 1/361 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1558 11458 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1558 11217 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1559 1/1 03 
Praha Melantrich zA ventýna, Jiří - sen. 1560 1/74 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1561 1/28 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1561 11283 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1561 11397 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1562 11262 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1562 1/78 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1564 I/106 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1565 11398 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1565 1/47 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1566 11225 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1567 1/430 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1567 1/176 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1567 1/136 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1568 1162 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1572 11199 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1573 1/357 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1574 1198 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1575 1/453 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1575 1/186 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1577 I/15 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. 1577 1/36 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1578 1/451 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. 1578 1/3 
Praha Melantrich z A ventýna, Jiří - sen. s.a. 11387 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - sen. s.a. 1/118 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - iun. 1581 1/275 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - iun. 1584 11303 
Praha Melantrich z Aventýna, Jiří - iun. 1585 1/346 
Praha Netolieký z Netolic, Batioloměj 1541 1/48 
Praha Netolický z Netolie, Batioloměj 1541 1/141 
Praha Netolický z Netolic, Bartoloměj 1541 11324 
Praha Nctolický z Netolic, Bartoloměj 1542 1/382 
Praha Netolický z Netolic, Balioloměj 1542 1/291 
Praha Netolický z Netolic, Bartoloměj 1547 1/7 
Praha Nctolický z Netolic, Balioloměj 1548 1/2 
Praha Nctolický z Netolic, Bartoloměj 1549 1135 
Praha Netolický z Netolic, Bartoloměj 1550 11285 
Praha Nctolický z Netolic, Bartoloměj 1552 I/26 
Praha Oks z Kolovsi, Šebestián 1565 1117 
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Praha Oks z Kolovsi. Šebestián 1565 1/292 
Praha Palma Močidlanský, Sixt 1598 1/3 I I 
Praha Palma Močidlanský, Sixt 1600 1/32 
Praha Peterle, Michael 1577 1/376 
Praha Peterle, Michael 1580 1/274 
Praha Peterle, Michael 1581 1/396 
Praha Peterle, Michael 1587 1/124 
Praha Peterle, Michael 1587 1/150 
Praha Peterle, Michael- iun. 1592 1/53 
Praha Peterle, Michael- heredes 1604 1/349 
Praha Pštros, Mikuláš 1605 1/445 
Praha Pštros. Mikuláš 1608 1/278 
Praha Sadeler. Egidius 1600 1/412 
Praha Sadeler, Egidills 1606 1/384 
Praha Sedlčansk), Daniel 1587 1/268 
Praha Sedlčanský, Daniel 1593 1/447 
Praha Sedlčanský, Daniel 1596 1/259 
Praha? Sedlčanský, Daniel? 1600 1/417 
Praha Sedlčanský, Daniel 1601 1/418 
Praha Sedlčanský, Daniel 1606 1/415 
Praha Sedlčanský, Daniel 1608 1/416 
Praha Sedlčanský. Daniel 1610 1/191 
Praha Sedlčanský, Daniel s.a. 1/358 
Praha Sessius. Pavel 1606 1/192 
Praha Sessills, Pavel 1608 1/383 
Praha Sessills. Pavel 1609 1/63 
Praha Severýn - kramái'" 1501 1/325 
Praha Severýn z Kapí Hory, Jan 1539 1/83 
Praha Severýn z Kapí Hory, Jan 1541 1/140 
Praha Severýn z Kapí Hory, Jan 1543 1/426 
Praha Severýn z Kapí Hory, Jan 1545 1/403 
Praha Severýn z Kapí Hory, Jan s.a. 1/404 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1520 1/251 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1522 1/58 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1535 1/215 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1537 1/119 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1537 1/34 
Praha Severýn z Kapí Hory, Pavel 1540 1/49 
Praha Schllmann, Jan 1589 1/319 
Praha Schumann. Jan 1589 1/116 
Praha Schlll11ann. Jan 1592 1/462 
Praha Schul11ann. Jan 1592 1/101 
Praha Schul11ann, Jan - heredes 1600 1/267 
Praha Schul11ann. Jan - heredes 1602 1/314 
Praha Schllmann. Jan - officina 1604 1/157 
Praha Schul11ann. Jan - officina 1605 1/429 
Praha Schlll11ann. Jan - oťficina 1606 11327 
Praha Schul11ann. Jan - oťťicina 1607 11394 
Praha Schlll11ann. Jan - oftícina 1607 1/79 
Praha Schlll11ann. Jan - offícina I (J07 1180 
Praha Scbulllann. Jan - oftícina 1607 1181 
Praha Schlllllann. Jan - oťtícina 1607 1182 
Praha Schlll11ann. Jan - ortícina 1608 11328 
Praha Schul11ann. Jan - oťtícina 1609 1/71 
Praha Schlllllann. Jan - oťficina 1610 11330 
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Praha Schulllann, Jan - officina 1610 I/379 
Praha Schul11ann, Jan - oťficina 1611 1/206 
Praha Schulllanová, Anna 1595 1/138 
Praha Schul11anová, Anna 1596 I/50 
Praha Schulllanová, Anna 1596 1/318 
Praha Schul11anová, Anna 1597 1/315 
Praha Schumanová, Anna 1598 1/293 
Praha Tiskař Pražské bible 1488 I/432 
Praha Tiskař Pražské bible 1488 1/41 
Praha Tiskař Žaltáře 1488 1/135 
Praha Valda, Burián 1576 1/257 
Praha Valda, Burián 1580 1/162 
Praha Valda, Burián 1586 1/298 
Praha Valda, Burian 1589 1/419 
Praha Valda, Burian 1589 1/8 
Praha Valda, Burián 1589 1/16 
Praha Valda, Burián 1589 1/18 
Praha Valda, Burián 1589 1/112 
Praha Valda, Burián 1589 1/295 
Praha Valda, Burián 1598 1/375 
Praha s.t.n. 1510 1/340 
Praha s.t.n. 1537 1/107 
Praha s.t.n. 1538 1/108 
Praha s.Ln. 1540 1/218 
Praha s.t.n. 1542 1/381 
Praha s.t.n. 1542 1/200 
Praha s.t.n. 1542 1/323 
Praha s.t.n. 1543 1/438 
Praha s.t.n. 1544 1/173 
Praha s.Ln. 1558 1/188 
Praha s.Ln. 1558 1/219 
Praha s.t.n. 1559 1/210 
Praha s.Ln. 1560 1/224 
Praha s.t.n. 1560-1563? 1/229 
Praha s.t.n. 1561 1/355 
Praha s.t.n. 1562 1/360 
Praha s.t.n. 1563 1/177 
Praha s.t.n. 1564 1/127 
Praha s.Ln. 1564 1/305 
Praha s.t.n. 1567 1/158 
Praha s.Ln. ante 1567 1/344 
Praha s.Ln. 1570 1/228 
Praha s.Ln. 1572 1/442 
Praha s.t.n. 1572 1/436 
Praha s.Ln. 1572 1/65 
Praha s.Ln. 1576 J/64 
Praha s.Ln. 1577 1/356 
Praha s.t.n. 1578 1/359 
Praha S.t.Il. 1579 1/66 
Praha s. t .11. 1580 1/441 
Praha S.t.Il. 1580 1/145 
Praha s.LIl. 1583 1/380 
Praha s.LIl. 1583 1/151 
Praha s.t.n. 1585 1/300 
Praha S.t.Il. 1586- 1587 1/144 
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Praha s.t.n. 1587 1/254 
Praha s.t.n. 1588 1/55 
Praha s.t.n. 1589 1/317 
Praha s.t.n. 1589-1590 1/143 
Praha s.t.n. 1590 1/149 
Praha s.t.n. 1590 1/181 
Praha s.t.n. 1591 1/301 
Praha s.t.n. 1591 1/344 
Praha s.t.n. 1591 1/348 
Praha s.t.n. 1593 1/386 
Praha s.t.n. 1593 1/286 
Praha s.t.n. 1595 1/232 
Praha s.t.n. 1595 1/362 
Praha s.t.n. 1598 1/385 
Praha s.Ln. 1598 1/194 
Praha s.t.n. 1600 1/313 
Praha s.t.n. 1600 1/5 
Praha s.t.n. 1601 1/152 
Praha s.t.n. 1601 1/347 
Praha s.t.n. 1601 1/364 
Praha s.t.n. 1602 1/148 
Praha s.t.n. 1602 1/193 
Praha s.t.n. 1602 1/208 
Praha s.t.n. 1602 1/266 
Praha s.t.n. 1603 1/463 
Praha s.t.n. 1603 1/156 
Praha s.t.n. 1606 1/202 
Praha s.t.n. 1606 1/269 
Praha s.t.n. 1607 1/322 
Praha s.t.n. 1608 1/237 
Praha s.t.n. 1609 1/343 
Praha s.t.n. s.a. 1/ 115 
Praha s.t.n. s.a. 1/331 
Prostějov Aorg, Kašpar 1556 1/167 
Prostějov Aorg, Kašpar 1557 1/405 
Prostějov Aorg, Kašpar 1561 1/256 
Prostějov Giinther, Jan 1545 1/372 
Prostějov Giinther, Jan 1546 1/406 
Prostějov Glinther, Jan 1547 1/407 
Prostějov Glinther. Jan 1549 1/147 
Prostějov Giinther, Jan 1552 1/95 
Prostějov Glinther, Jan 1553 1/179 
Prostějov s.t.n. (Giinther, Jan '1) 1549 1/443 
Prostějov s.t.n. (Glinther. Jan '1) 1550 1/99 
Vilémov Chval Duhánek - vydavatel 1521 1/59 
Vimperk Alacraw. Johann 1484 1/9 
s.1. s.t.n. 1508 1/302 
s.1. s.t.n. 1514 1/465 
s.1. s.t.n. 1534 1/109 
s.1. s.t.n. 1535 1/294 
s.1. s.t.n. 1535 1/297 
s.1. s.t.n. 1541 1/263 
s.1. s.Ln. 1542 1/243 
s.1. s.Ln. 1543 1/14 
s.1. s.t.n. 1544 1/252 
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S.1. s.t.n. 1546 1/153 
s.1. s.t.n. 1547 1/10 
s.1. s.t.n. 1547 1/290 
s.1. s.t.n. 1547 1/296 
s.1. s.t.n. 1547 1/393 
s.1. s.t.n. 1551 1/289 
s.1. s.t.n. 1555 1/363 
s.1. s.t.n. 1557 1/113 
s.1. s.t.n. 1561 1/284 
S.1. s.t.n. 1563 1/466 
s.1. s.t.n. 1564 I/409 
s.1. s.t.n. 1572 1/241 
s.1. s.t.n. 1574 1/69 
S.1. s.t.n. 1574 1/73 
s.1. s.t.n. 1574 1/368 
S.1. s.t.n. 1575 1/400 
s.1. s.t.n. 1576 1/350 
s.1. s.t.n. 1579 1/408 
S.1. s.t.n. 1580 1/333 
s.1. s.t.n. 1584 1/281 
s.1. s.t.n. 1587 1/126 
s.1. s.t.n. 1587 1/231 
s.1. s.t.n. 1588 1/299 
s.1. s.t.n. 1588 1/391 
s.1. s.t.n. 1595 1/11 
s.1. s.t.n. 1595 1/316 
s.1. s.t.n. 1600 1/312 
s.1. s.t.n. 1600 1/5 
s.1. s.t.n. 1600 1/155 
s.1. s.t.n. 1602 1/85 
s.1. s.t.n. 1602 1/367 
s.1. s.t.n. 1604 1/452 
s.1. s.t.n. 1605 1/373 
s.1. s.t.n. 1606 1/238 
s.1. s.t.n. 1607 1/427 
s.1. s.t.n. 1608 1/70 
s.1. s.t.n. 1608 11142 
s.1. s.t.n. s.a. 1/388 
s.1. s.t.n. s.a. 1/329 
s.1. s.t.n. s.a. 1/310 
s.1. s.t.n. s.a. 1/277 
s.1. s.t.n. s.a. 1/244 
s.1. s.t.n. s.a. 1/175 
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Příloha III: TISKY DEDIKOVANÉ VILÉMOVI A PETRU VOKOVI Z ROŽMBERKA 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 
10 
II 
12 

I3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Rok 
1553 
1553 

1554 
1555 
1557 
1556 
1557 
1557 
1557 

1557 
1559 
1560 

1561 

1562 
1565 
1567 
1567 
1568 
1569 
1571 
1572 
1574 
1574 
1574 
1575 
1575 
1575 
1575 
1575 
1576 
1576 
1577 

Tiskař 

Vídeň 

Praha? 
Praha - Jan Kosořský z Kosoře 

Praha - s.t.n. 
Praha - Šebestián Oks z Kolovsi 
Praha - Jiří Melantrich z A ventýna 
Praha - Šebestián Oks z Kolovsi 
Olomouc - Jan GUnther 
Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 

Olomouc - Jan GUnther 
Praha - Jiří Melantrich z A ventýna 

Olomouc - Jan GUnther 
') 

Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 
Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 
Norimberk 
Praha - Jiří Melantrich zA ventýna 
Praha - Jan Jičínský 
Praha - Jan Jičínský 
') 

Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 

Praha - Jiří Jakub Dačický 
Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 
Praha - Jiří Melantrich z A ventýna 
Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 
Praha - Burián Valda 
Praha - s.t.n. 
Praha - Jiří Černý z Černého Mostu 
Praha - Jiří Černý z Černého Mostu 
Praha - Jiří Melantrich z Aventýna 
Praha - Jiří Černý z Černého Mostu 
Praha - Jiří Černý z Černého Mostu 

Příjemce dedikace Bibliografie 
VR Ciz.boh. - heslář 

VR 

VR 
VR 
VR 

VR 
VR 
VR 

VR - epithalam. 
VR 
VR 
VR 

VR - epithalam. 

VR 

PV zR 
VR 
VR 
PVzR 
VR 
VR 
VR 
PV zR 
PV z R 
VR 
VR 
VR 
VR 
VR 
VR 
VR 
VR 
VR 

Ciz.boh. - heslář 

Knihopis Č. 5969 
Knihopis Č. 16.02 I 
Knihopis Č. 16.022 
Knihopis Č. 16.025 
Knihopis Č. 16.023 
Knihopis Č. 15.732 

Ciz.boh. 
Knihopis Č. 1005 
Knihopis Č. 14.447 

Knihopis Č. 1812 

Rukověť 2, s. 271 

Knihopis Č. 5416 

Ciz.boh. 
Ciz.boh. - heslář 

Ciz.boh. 
Knihopis Č. 3042 
Knihopis Č. 2448 
Rukověť 3, s. 52 
Knihopis Č. 3992 
Knihopis Č. 17.209 
Knihopis Č. 5409 
Knihopis Č. 2193 
Knihopis Č. 2194 
Knihopis Č. 4170 
Ciz.boh. 
Ciz.boh. 
Ciz.boh. 
Knihopis Č. 3994 

Knihopis Č. 15.733 
Ciz.boh. 

Katalog či příloh Autor a název 
není v RK Cervus, Carmen de ... angelorum+G33 
není v RK Hájek, De causis calamitatum 

1/280 MUnster, Kozmograffia 
není v RK Šúd ze Semanína, Almanach 
není v RK 

není v RK 
není v RK 
není v RK 

1/361 
1/27 
není v RK 

není v RK 

není v RK 

1/262 
není v RK 
není v RK 
není v RK 
1/159 
není v RK 
není v RK 
1/199 
není v RK 
není v RK 
1/98 
není v RK 
není v RK 
není v RK 
není v RK 
není v RK 

není v RK 
není v RK 
1/273 

Šúd ze Semanína, Almanach 
Šúd ze Semanína, Formy a notule 
Šúd ze Semanína, Almanach 
Straněnský, Zahrádka duchovní 
Proxenus, In nuptii ... Vilhelmi de Rosis 
Bavorovský, Postyla 
Proxenus, Minucý a pranostika 

Dasypodius, Dictionarium 

Haslobius (nezvěst. exemplář) 

Mattioli, Herbář 

Makovinus, Elegia in obitum Ferdinandi I. 
Stephani, Harmoniae 
Iodocus, De laetabunde ressurrectione 
Historia ... o dobytí Sygethu ... 
Ferus, Kázání XII o pokání 
Kocín. De ideis (nezvěst. exemplář) 
Kniha ... o '" kvílení ... Otců Svatých 
Zelotýn, Kalendář hvězdářský 
Mathesius, Oeconomia 
Ecclesiasticus 
EccIesiasticus 
Kodycyllus, Minucí a pranostika 
Mitis, Georgii Aemylii parapharasis heroica 
Crinitus, Illustri ac magnifico Vilhelmo Ursino 
De felici adventu ... Maxmilián II. .. 
Kniha ... o ... kvílení ... Otců Svatých 
Straněnský, Zahrádka duchovní 
Mitis, Psamodia poenitentialis 



33 1577 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - epithalam. Knihopis Č. 13.877 [/339 Pistalocius, Ku poctivosti ... spis 
34 1577 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - epithalam. Ciz.boh. [/338 Pistalocius, Ad ... G71 Guillielmum Ursinum ... oratio 
35 1577 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Ciz.boh. není v RK Domináček, Oratio ... 
36 1578 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Ciz.boh. není v RK Mitis, Luctae spiritus libri III. 
37 1578 Vídeň VR - epithalam. Ciz.boh. - heslář není v RK Koppay, Epithalamium 

38 1578 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Ciz.boh. není v RK Kocín, Prolusio scholastica 
39 1578 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - epithalam. Ciz.boh. 1/75 Crinitus, Carmen nuptiale 
40 1578 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - epithalam. Ciz.boh. 1/104 Epithalamion 
41 1579 Praha - Michael Peterle VR Knihopis Č. 16.219 není v RK Thurneisser, Kalendář 
42 1579 Praha - Michael Peterle PV z R Knihopis Č. 2835 není v RK Habermann, Vita Christi 

43 1580 Praha - Jiří Melantrich z Aventýna VR Knihopis Č. 4968 není v RK Lomnický, Písně nové 

44 1580 Praha - Jiří Melantrich z Aventýna VRaPV zR Knihopis Č. 2866 není v RK Hájek, O některých znameních nebeských 
45 1580 Praha - Michael Peterle VR Ciz.boh. [/274 Mitis, Strena ad Rudolphum II. 

46 1580 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu PVzR Knihopis Č. 4959 není v RK Lomnický, Píseň o stavu manželském 
47 1580 Zhořelec VR Ciz.boh. není v RK Sturmius, Eteostiochorum 
48 1580 Lipsko VR Ciz.boh. není v RK Levinus, Occulta naturae micarula. 
49 1580 Praha - Jan Schumann PV z R Knihopis Č. 3235 není v RK Huber, Minucí 

50 1581 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Ciz.boh. [/454 Winckler, Famulitium Ludovici Vivis 
51 1581 Praha - Burián Valda VR Knihopis Č. 4174 není v RK Codicillus, Minucí a pranostika 

52 1581 s.l. PV zR Knihopis Č. 15.730 není v RK Straněnský, Prognostika křesťanská 

53 1581 Norimberk VR - epithalam. Ciz.boh. fol. 1722 Cropacius, Poemata 
54 1582 Litomyšl - Andreas Graudenc VR Knihopis Č. 16.009 [/425 Šturm. Srovnání víry 
55 1582 s.l. VR Knihopis Č. 4979 není v RK Lomnický, Triumf aneb komedie 
56 1983 Praha - Michael Peterle VR Ciz.boh. není v RK Mitis, Christiados 
57 1584 Praha - Daniel Adam z Veleslavína PV z R Knihopis č.1464 [/56 Carion, Kronika světa 
58 1584 Praha - Daniel Adam z Veleslavína VR Knihopis Č. 4735 [/221 Lauterbeck. Politia historica 
59 1584 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Knihopis Č. 16.006 1/423 Šturm, Krátké ozvání 
60 1584 Praha - Jiří Čern)' z Černého Mostu VR Ciz.boh. [/249 Lupáč, Rerum boemicarum ephemeris 
61 1585 Praha - Michael Peterle VR Ciz.boh. není v RK Domináček, Argo pentaloge 
62 1585 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Ciz.boh. není v RK Mitis, Ode melica 
63 1585 Norimberk VR Ciz.boh. fol. 1518 Hájek, De cerevisia 
64 1585 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Ciz.boh. není v RK Vivarius, Donum Philippi 
65 1586 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis Č. 4949 není v RK Lomnický, O sedmi ďábelských řetězí ch 
66 1587 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - epithalam. Ciz.boh. [/60 Chimarrhaeus, Epithalamium 
67 1587 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Ciz.boh. není v RK Rucardus, Sacri amores 
68 1587 Praha - Burián Valda VR Knihopis Č. 3564 není v RK Jitčinský, K vejstraze bezbožným 
69 1587 Praha - Burián Valda VR - epithalam. Knihopis Č. 3574 není v RK Jitčinský. O stavu svatého manželství 
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70 1587 Praha - Michael Peterle VR - epithalam. Ciz.boh. 11150 Henneberger, Eheliche Hochzeit Ringe 

71 1587 Praha - Michael Peterle VR - epithalam. Ciz.boh. není v RK Frischlin, Epithalamion 

72 1587 Praha - Michael Peterle VR - epithalam. Ciz.boh. není v RK Fausta precatio in thalamum ... 

73 1587 Praha? VR Ciz.boh. - heslář není v RK Paprocki, Pamiec nierzadu w Polszcze 

7-' 1588 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Knihopis č. 3995 není v RK Kniha ... o ... kvílení ... Otců Svatých 

75 1588 s.1. VR Knihopis č. 4934 není v RK Lomnický, Allusio in psalmum Davidis 129 

76 1589 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Ciz.boh. není v RK Mitis, Odarum sacrarum liber unus 

77 1589 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis č. 4983 není v RK Lomnický, Postní zvyk 

78 1589 Praha - Burián Valda VR Knihopis č. 3573 není v RK Jitčinský, Vysoce urozenému 

79 1589 Praha - Jan Schumann PVzR Knihopis č. 3233 není v RK Huber, Kalendář hvězdářský 

80 1590 Praha - Jan Otmar Dačický VR Ciz.boh. není v RK Mitis, Soteria 

81 1590 Drážďany VR Ciz.boh. není v RK Rucardus. Sacri amores 

82 1590 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis č. 4974 l/239 Lomnický, Kupidova střela 

83 1590 Praha - Daniel Adam z Veleslavína VR Ciz.boh. l/121 Frencelius, Ascensus Christi 

8-' 1590 Norimberk VR Ciz.boh. - heslář fol. 1856 Camillo Zanotti, Madrigalia 

85 1591 s.1. VR Ciz.boh. - heslář II301 Obratoni, Versus ... in honorem 

86 1591 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis č. 4984 l/234 Lomnický, Jozeffů život 

87 1592 Lipsko VR Ciz.boh. není v RK Levinus, Oculta naturae miracula 

88 1592 Praha - Jiří Jakub Dačický VR Knihopis č. 17.140 l/461 Zalužanský, Methodi herbari 

89 1592 Praha - Jan Schumann VR - funeralia Ciz.boh. II101 Epicedia 

90 1592 Praha - Michael Peterle VR - funeralia Ciz.boh. není v RK Epicedia 

91 1592 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR - funeralia Ciz.boh. není v RK Racovius, Oratio in exequiis ... Guilhelmi Ursini 

92 1592 Vídeň VR - funeralia Ciz.boh. - heslář fol. 914 Conduct ... Vilhel. De Rosenberg 

93 1593 Vitenberk VR - funeralia Ciz.boh. fol. 1739 Frencelius, Epigrammatum ... sylvula prima 

94 1594 Praha - Daniel Adam z Veleslavína PV zR Knihopis č. 2390 1/114 Eusebius, Historia církevní 

95 1594 Praha - Daniel Adam z Veleslavína PVzR Knihopis č. 4823 II223 Levenclavius, Kronika turecká 

96 1595 Frankfurt nad Mohanem VR Ciz. boh. není v RK Bartholdus, Panegyrica 

97 1595 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu PV zR Knihopis č. 1372 není v RK Burleigh, Filozovský život 

98 1596 Praha - Daniel Adam z Veleslavína PVzR Knihopis č. 5417 II261 Mattioli, Herbář 

99 1597 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu PV z R Knihopis č. 4976 není v RK Lomnický, Tanec anebo traktát 

100 1597 Norimberk PV zR Ciz.boh. - heslář fol. 1854 Turini, II primo libro de canzonette 

lOl 1598 Praha - Burián Valda PVzR Knihopis č. 15.016 II375 Jošt z Rožberka, Knížka o štěpování 

102 1600 Praha - Jan Schumann - heredes PVzR Knihopis č. 5634 není v RK Mitýsko, Kalendář hospodářský 
103 1600 Lehnice PVzR Ciz. boh. fol. 1709 Brachman, Descriptione ... horti 
104 1601 Vitemberk PVzR Ciz.boh. fol. 1258 lessenius, De ossibus Tractatus 
105 1601 s.1. PVzR Ciz.boh. fol. 1807 Leopoldus, Aula inclyti 
106 1601 Praha - Jan Schumann - officina PV z R Ciz.boh. není v RK Kepler, De fundamentis astrologiae certioribus 



107 1601 Praha - Jan Schumann - officina PVzR Knihopis č. 15.676 není v RK Stehlík, Kalendář hospodářský 
108 1602 Praha - Jan Otmar Jakubův Dačický PV zR Ciz.boh. není v RK Cirrinus, Epigrammatum liber 
109 1602 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu PVzR Knihopis č. 14.737 I/365 Ramhauffský, Kalendář 
110 1602 Praha - Daniel Adam z Veleslavína PV zR Knihopis č. 1465 není v RK Carion, Kronika světa 
]11 1602 ') 

PVzR Ciz.boh. není v RK Pavel z Jizbice, Periculorum poeticorum 
]12 1603 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis č. 4975 není v RK Lomnický, Kupidova střela 
113 1604 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu PVzR Knihopis č. 13.886 l/341 Pius II., List posélací 
114 1605 Praha - Jan Schumann - officina PV zR Ciz.boh. není v RK Černovický, Decas 
115 1606 Praha - Jiří Černý z Černého Mostu VR Knihopis č. 4950 není v RK Lomnický, O sedmi ďábelských řetězí ch 
116 1606 Praha - Jan Otmar Jakubův Dačický PV zR Ciz.boh. 1/24 Bartholdus, Orationes synodales 
117 1607 Hanau PV z R Ciz.boh. fol. 659 Kosmas, Chronicae Bohemorum libri III 
118 1608 Lipsko PV zR Ciz.boh. fol. 1316 Ruland, Propugnaculum chymiatriae 
119 1608 Kolín nad Rýnem PV z R Ciz.boh. fol. 87 Bartholdus, Bibliotheca concionum 
]20 1608 Praha - Jan Otmar Jakubův Dačický PV zR Knihopis č. 17.586 není v RK Žalud, Kalendář hospodářský 
]21 1609 Frankfurt nad Mohanem PV zR Ciz.boh. fol. 1204 Croll, De Signaturis (Basilica Chymica) 
122 1611 post Frankfurt nad Mohanem PV z R Ciz.boh. není v RK Croll, De Signaturis (Basylica Chymica) 
]23 1611 Praha - Jan Schumann - officina PV z R Knihopis č. 4281 1/206 Konečný, Kniha o povinnostech křesťanských 
]24 1612 Praha - Jan Schumann - ofticina PV z R Knihopis č. 4282 není v RK Konečný, Kniha o povinnostech křesťanských 
]25 1612 Praha - Jiří Hanuš Landškrounský PV z R - funeralia Knihopis č. 1719 není v RK Cyrus, Artium universarum ... 
126 1612 Praha - Jonata Bohutský PV z R - funeralia Knihopis č. 1718 není v RK Cyrus, Altium universarum ... 
127 1613 Hanau PV z R - funeralia Ciz.boh. není v RK Cyrus, Artium universarum ... 
128 1613 Zhořelec PV z R - funeralia Ciz.boh. - heslář není v RK Exsequiae posthumae 
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PŘÍLOHA IV: 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 

Obr. 4 

Rukopisné exlibris Martina Matouše a Václava z Rovného v rožmberském exempláři 
dochovaném ve Strangnas (Petrus de Crescentiis, Opus ruralium, 1486). 
Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (F. 445) 

Poznámky studujícího Viléma z Rožmberka v exempláři latinského Nového zákona 
vydaného v Mohuči 1541. 
Strangnas: Domkyrkanbiblioteket (0.1) 

Vilémova rukopisná exlibris z 50. - 90. let 16. století. 

Foliový dřevořez Viléma z Rožmberka s vyobrazením rožmberského jezdce výběrově 
používaný v tiscích dedikovaných rožmberskému vladaři. 

Obr. 5 a 6 

Obr. 7 

Obr. 8 

Obr. 9 

Knižní supralibros Viléma z Rožmberka a týž motiv na dřevořezu užívaném Jiřím 
Černým z Černého Mostu v letech 1575 - 1578. 

Rukopisná dedikace Laurentia A. Faunta určená Vilémovi z Rožmberka Stockholm: 
Kungliga hiblioteket (RAR: 173 G, Herbest B., Wiary) 

Lékařský recept na mast pro Petra Voka, který zapsal Mikuláš ml. Bejšovec z Bejšova 
na zadní přídeští Vokovy lékařské knihy. 
Stockholm: Kungliga hiblioteket (X: 115) 

Pamětní přípisky .lana Kolovrata z Košátek a Jana Tatouse z Vraního v české lékařské 
příručce .lana Kopa z Raumentalu (Praha 1535-1536). Kniha byla součástí Vokovy 
knihovny na zámku v Bechyni. 
Stockholm: Kungliga biblioteket (146 F Fol.) 

Obr. 10 
Titulní strana Břczanova katalogu rožmberské knihovny 
Stockholm: Kungliga bibliotckct (U: 373) 



Obr. 11 
Ukázka katalogizace knihy v hebrejštině (Břez,m, Filosofie: fol. 1653) 

Obr. 12 
Titulní strana bratrského tisku Pře Jana Augusty s Březanovým rukopisným textem o 
zápisu do katalogu z 27. 1. 1609, 
Stockholm: Kungliga biblioteket (Rar 173 G Augusta L Pre) 

Obr. 13 
Březanúv soupis knihovny Heřmana Buldera. 

Obr. 14 
Rukopisné exlibris Václava Březana 
Praha: Národní knihovna (50 E 28) 

Obr. 15 
Přípisky F. Šermera v rožmberském exermpláři Boissardova díla o tureckých 
panovnících. 
Praha: Národní knihovna (22 G 303) 
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PŘÍLOHA V: GRAFY 

Graf 1 
Jazykové složení rožmberské knihovny 

Graf 2 
Jazykové složení rožmberské knihovny z hlediska chronologického vývoje 

Graf 3 
Procentuální zastoupení evropské knižní produkce v rožmberské knihovně 

Graf 4 
Produkce jednotlivých zemí v chronologickém vývoji 

Graf5 
Zastoupení tiskařských bohemik v rožmberské knihovně (chronologický průřez) 

Grafy 6 - 11 
Zastoupení oborů v českých a zahraničních šlechtických knihovnách 

Graf 12 
Tiskařská produkce jednotlivých oddílů rožmberské knihovny 

Graf 13 
Obsahová skladba oddílu Medicína 

Graf 14 
Tištěné neperiodické noviny v rožmberské knihovně (chronologický průřez) 

Graf 15 
Turcika v rožmberské knihovně (chronologický průřez) 



Graf 1: Jazykové složení rožmberské knihovny 
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Graf 2: Jazykové složení rožmberské knihovny z hlediska chronologického vývoje 
(včetně datovaných rukopisů) 
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Graf 3: Procentuální zastoupení evropské knižní 
produkce v rožmberské knihovně 
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Graf 4: Produkce jednotlivých zemí v chronologickém vývoji 
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Graf 5: Zastoupení tiskařských bohemik v rožmberské knihovně 
(chronologický průřez) 

~ 
A J 

A A f\ /I. JV V 
/I n" IV .AAflA /\1 \1 lnI 

/ ~ \ A AN 'vvv'Ir1 vvv VVV V 

1<;1)1) J'\?O I'\LlO 1'\(\0 I'\RO 

n 

~J 
II \ 
v 

\ 

1(\/)/) 1(\ O 



Graf 6: Skladba rožmberské knihovny 
(1609) 
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Graf 7: Skladba dietrichsteinské knihovny 
(1646) 
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Graf 8: Skladba knihovny Ferdinanda 
Tyrolského (1596) 
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Graf 9: Skladba knihovny Ferdinanda 
Tyrolského (1596) 
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Graf 10: Knihovna vévody Heinricha Julia 
(1610) 
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Graf 11: Knihovna vévody Augusta 
Brunšvického (1625) 
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Graf 12: Tiskařská produkce jednotlivých oborů rožmberské knihovny 
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Graf 13: Obsahová skladba oddílu Medicína 

Kuchařky 

1% 

Zoologie a 
veterinářství 

1% 

Zemědělství 

1% 

Farmacie a 
botanika 

5% 

Alchymie a 
okultní vědy 

16% 

Lékařství 

76% 



70 
60 
50 
40 
30 
20 
JO 
O ""'T 

1521-
1530 

Graf 14: Tištěné neperiodické noviny v rožmberské knihovně 
(chronologický průřez) 
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Graf 15: Turcica v rožmberské knihovně (chronologický průřez) 
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