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Na knihy a čtenáře v období druhé poloviny 15. století a v prvních dvou desetiletích 

16. století měl výrazný vliv nástup knihtisku jako nového média. Vedle tohoto „technického“ 

aspektu silně působil i dobový duchovní a myšlenkový kontext, v tomto konkrétním případě 

šíření renesančního humanismu, který zatlačoval středověký svět do pozadí. V českém 

prostředí ovšem hrálo podstatnou roli reformační hnutí českého utrakvismu, který v duchu 

husitské tradice kladl důraz na osvětu v národním jazyce. V tomto prostředí se utvářela 

dobová knižní kultura. 

Dosavadní bádání v oboru dějin knih a knihoven v českých zemích se totiž odvíjelo na 

oddělených polích bibliografie, dějin umění, historie, knihovědy či literární historie. 

Interdisciplinární pojetí knižní kultury, která vlastně využívá znalostí všech těchto 

jednotlivých oborů, je v našem vědeckém prostředí záležitost velmi nová. Předkládaná práce 

nabídnout nový pohled na dějiny knižní kultury a čtenářskou recepci ze široké perspektivy 

mezioborového hlediska. Chtěl bych poukázat na možnosti, které nabízí historikovi kniha 

jako pramen a také ukázat širší společenský dopad knižní tvorby a zároveň na vlivy, kterými 

společenské a kulturní prostředí knižní tvorbu utvářelo.  

Práci jsem proto rozdělil do několika kapitol, které mapují jednotlivé aspekty knižní 

kultury. Vložil jsem do nich poznatky z četby zahraniční i domácí literatury a vlastní 

pramenné studium. Množství a rozmanitost zahraničních podnětů uvádím u jednotlivých 

kapitol jako témata k dalšímu studiu, přestože v některých případech jsou v našem prostředí 



jen omezené možnosti jejich realizace kvůli slabé pramenné základně. Na tomto základě jsem 

pak přistoupil k pojednání o skutečném stavu české knižní kultury. Vedle toho je nutné 

revidovat některé dosavadní předpoklady, které se týkají knižní kultury a šířeji myšlenkového 

obrazu české společnosti 15. a 16. století, především vztah utrakvismu a humanismu.  

První kapitola je věnována obecnému pohledu na historicko společenský kontext doby 

se zvláštním zřetelem na školství, které formovalo gramotnou složku společnosti a 

zprostředkovaně i budoucí vztah ke knize. Nutnou součástí je zamyšlení nad vlivem 

utrakvismu na mentalitu české společnosti. České reformní hnutí totiž vytvořilo velmi 

specifické prostředí, které se k cizím vlivům stavělo spíše odmítavě. To mělo dopad i na 

školství a vzdělání a v posledku i na knižní kulturu.  

Dalším východiskem je předchozí knižní a literární dědictví, které mu je věnována 

zvláštní kapitola. Provedl jsem průzkum soudobé rukopisné produkce nejprve pro seznámení 

se s výchozím terénem, ale výsledky jsem následně použil pro srovnání souběžné rukopisné a 

tištěné produkce. Zde se potvrdil předpoklad, že tisk pozvolna vytlačil a nahradil rukopisnou 

produkci. Tento poznatek ovšem není paušální, protože ve specializovaných oblastech 

lékařství a práva se rukopisná produkce udržela souběžně s tiskem. Průzkum českých 

knihovních fondů ovšem ukázal, že místo bývalých rukopisů nezaujaly produkty českých 

tiskáren, ale z velké části dovozem zahraniční tiskové produkce. 

České čtenáře, kteří se v tomto prostředí pohybovali, můžeme rozdělit na dvě skupiny. 

První skupinu tvoří osoby, které zpravidla získaly vyšší vzdělání v zahraničí, nejspíše v Itálii 

a bez problémů četli a komunikovali latinsky. Díky tomu vlastnili a užívali běžně literaturu 

vydávanou v zahraničí a mohli tak i těžit z kvalitativního vzestupu tisků, který knihu posunul 

od formální podoby středověkého rukopisu k moderní knize. Druhou skupinu tvoří osoby, 

pravděpodobně převážně z prostředí Prahy a některých větších měst, které zřejmě byly 

schopné číst (naše povědomí o nižších školách a výuce v této době jsou mizivé), ale nejspíš 

pouze česky. Jim byla určena produkce českých tiskáren v českém jazyce. Obsahově byla 

výrazně ovlivněna představiteli tzv. českého národního humanismu, kteří se velmi zasazovali 

za vydávání literatury v českém jazyce. Kvalita této produkce ovšem byla na nízké úrovni. 

Příčinou byla nepochybně ekonomická stránka, protože odbyt knih podle všeho nedovoloval 

použití modernějších postupů. Projevilo se ale také zřejmě pokračování rukopisného šíření 

knih, jak např. ukazují sborníky Řehoře Hrubého z Jelení, které omezovalo odbyt tisků.  

Svoji roli jistě sehrála i vnějšková podoba knih. Právě vliv trvající rukopisné tvorby, 

která byla mnohdy určena k hlasité četbě se zřejmě projevil i v podobě prvních českých tisků 



do 20. let 16. století. Tiskaři zřejmě sami neměli chuť ani sílu konzervativním čtenářům nutit 

knihy v jiné grafické podobě nebo s novými písmy (kurziva), než na jakou byli zvyklí z rukou 

psaných knih. Obsahová stránka je také odlišná od produkce v jiných zemích, kde tisk kromě 

úlohy propagační a propagandistické také velmi rychle sloužil coby archivní médium pro 

velká díla minulosti, ať už se jednalo o antické klasiky nebo díla velkých středověkých 

myslitelů. Tato tendence v Čechách, nepočítáme-li vydání bible, prakticky neexistuje. Asi 

nejmarkantněji to pozorujeme u vydávání spisů M. Jana Husa, tolik podstatného pro 

utrakvistické české prostředí. Jeho spisy se do tisku dostávají ve větší míře až od 20. let 16. 

století po vystoupení Martina Luthera. 

Závěrečné dvě kapitoly jsou věnovány myšlenkovému a ideovému charakteru 

zkoumaného období. Počáteční zadání je poplatné tradičnímu nazírání na období pohusitské, 

které zejména v literární historii označuje celé období za období humanismu s dvěma 

oddělenými směry, humanismem latinizujícím a humanismem národním. Otázkou recepce 

antiky a aplikací humanismu jsem se věnoval celkem ve čtyřech samostatných studiích. 

Zkoumání Velenského komentářů k Erasmovu překladu Rukověti křesťanského rytíře 

prokázalo velmi slabou znalost antických reálií. Ta by ovšem měla být základním kamenem 

humanistického myšlenkového světa. Naproti tomu Řehoř Hrubý z Jelení prokázal v tomto 

směru soustavné znalosti, ale jeho vlastní, především překladová tvorba má spíše rysy 

zprostředkování humanismu českým čtenářům, než vlastní poučené humanistické tvorby. 

Tyto znepokojivé výsledky potvrzují i některé další poznatky nedávného bádání. Právě 

činnosti Řehoře Hrubého z Jelení, tradičně považovaného za národního humanistu par 

excellence a jeho potýkání se s nastupujícím knihtiskem, je věnována závěrečná kapitola 

práce. 
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