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Abstrakt 
 
Caspar Lehmann je významnou osobností uměleckého řemesla ve střední Evropě závěru 

16. a počátku 17. století. Jako řezáč skla a drahých kamenů působil na dvoře Rudolfa II. 

v Praze, i ve službách saského kurfiřta Christiana II. v Drážďanech. Poměrně velký 

badatelský zájem o jeho osobu byl podpořen zprávou Joachima von Sandrart z roku 

1675, podle níž měl Caspar Lehmann obdržet privilegium na řezbu skla, a zároveň 

objevem signované Lehmannovy číše v 80. letech 19. století. Na základě podobnosti s 

objevenou číší byla následně Lehmannovi připisována kvalitativně i stylově poměrně 

různorodá díla.  

Předkládaná práce na základě studia odborné literatury i dostupných archivních 

materiálů nejprve podává podrobný Lehmannův životopis. Hlavní část práce je pak 

věnována detailnímu rozboru 26 děl, která byla postupně odbornou literaturou Casparu 

Lehmannovi přisuzována. Na základě jejich vzájemného srovnání se pokouší definovat 

Lehmannův specifický styl řezby a kriticky posoudit jednotvé předměty. Z pečlivého 

studia dostupných předmětů vyplývá, že je možno z Lehmannova díla vyřadit trojici 

portrétů (Moritz von Oranien, Johann Sigismund von Brandenburg a Johann Friedrich 

von Württemberg) a s velkou pravděpodobností i dvě destičky se starozákoními 

scénami z The Corning Museum of Glass, stejně jako destičku s vyobrazením Jupitera a 

Junony. Přesné popsání Lehmannova stylu je nutným předpokladem pro orientaci v rané 

produkci řezaného skla. Z předkládané práce však zároveň vyplývá, že pro pochopení 

širšího kontextu středoevropské produkce není možné se omezovat na studium jediného 

řezáče, jelikož je i z poskytnutého přehledu patrné, že původ dochovaných předmětů je 

různorodý.    
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Abstract 
 

Caspar Lehmann is one of the most significant personalities of applied arts in central 

Europe at the end othe 16th and the beginning of 17th century.  As an engraver of glass 

and precious stones he worked at the court of emperor Rudolf II. in Prague, but also at 

the court of the elector Christian II in Dresden. Considerable interest in his work was 

caused mainly by the claim of Joachim von Sandrart from 1675 stating that Caspar 

Lehmann was granted a privilege for glass engraving. Discovery of a signed beaker in 

late 19th century further sparked the existing interest in his production. Based on the 

similarities with the beaker, several other works were subsequently attributed to 

Lehmann, despite significant differences in quality and style of engraving. 

  The present work summarizes Lehmanns life based on a thorough study of 

previous literature and archive materials. Main part of the work includes detailed 

analyses of 26 artifacts which were previously attributed to Lehmann. Based on their 

comparison it attempts to define a characteristic technique Lehmann used for carving, 

and subsequently to critically assess his authorship. The thorough comparisons of the 

existing objects suggest that three portrait pannels (Moritz von Oranien, Johann 

Sigismund von Brandenburg, and Johann Friedrich von Württemberg) can be excluded 

from Lehmann’s work, as well as the two plaques with Old Testament scenes from The 

Corning Museum of Glass, and the plaque with Jupiter and Juno. Precise specification 

of Lehmann’s engraving style is a key starting point for the orientation in the early 

engraved glass production. The present work however also shows that to understand the 

wider context of Central European production it is necessary to expand the studies 

beyond a single artist, as even the presented survey indicates diverse origin of the 

available artifacts classically attributed to Lehmann. 
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1. Úvod 

Caspar Lehmann je ústřední osobností středoevropského řezaného skla závěru 16. a 

první poloviny 17. století. Jeho výsadní postavení je způsobeno souhrou několika 

okolností. Klíčovou událostí pro studium jeho díla byl objev signované číše (tzv. 

Lehmannovy číše) v 80. letech 19. století, která se stala výchozím bodem, od kterého 

badatelé později odvozovali další Lehmannova díla. Druhým důvodem pro odborný 

zájem o tohoto řezáče je poměrně velké množství archivních zpráv, které se dochovaly 

převážně v archivech v Praze, ve Vídni a v Drážďanech, s jejichž pomocí je možné 

sledovat relativně podrobně Lehamnnovy životní osudy. Jakousi aureolu výjimečnosti 

pak Lehmannovi zajistilo privilegium na řezbu skla, které měl podle Joachima Sandrarta 

obdržet od císaře Rudolfa II. v roce 1609, a ve kterém je uveden jako objevitel (…die 

Kunst und Arbeit des Glasschneidens erfunden…) řezby skla.  

Na základě buď jisté podobnosti s řezbou Lehmannovy číše či archivních zpráv 

vznikla poměrně nesourodá skupina předmětů, převážně řezeb na skle, ale i řezaných 

horských křišťálů, které jsou odbornou literaturou Lehmannovi připisovány. Kvalita 

těchto děl je však velmi proměnlivá, od precizní figurální scény, po zjednodušené pojetí 

řezby s patrnými anatomickými nepřesnostmi. Přestože badatelský zájem o Caspara 

Lehmanna a jeho dílo je v porovnání s ostatními řezáči skla značný, většina badatelů se 

zaměřovala spíše selektivně, buď na Lehmannův životopis, nebo výběrově na některá 

jeho díla.  

Cílem této práce je proto představit osobnost Caspara Lehmann souhrnně. 

Propojit dostupné archiválie i díla, jež jsou mu s různou mírou jistoty připisována a 

pokusit se nalézt typické rysy Lehmannovy řezby, na základě nichž by bylo možné se 

vyjádřit v jednotlivých případech k pravděpodobnosti jeho autorství. Ve snaze podat co 

nejpřesnější podklady pro další studium zabývající se tímto řezáčem budou v příloze 

uvedeny co nejdetailněji všechny dostupné archivní zprávy, ať již publikované nebo 

nově nalezené, vztahující se k osobnosti Lehmanna. Speciální pozornost je věnována 

otázce privilegia získaného na řezbu skla. 

Klíčovým podkladem pro tuto diplomovou práci a studium stylu řezby Caspara 

Lehmanna je kvalitní fotodokumentace jednotlivých předmětů, které se nacházejí 

v mnoha muzejních sbírkách převážně v Evropě, ale i ve Spojených státech amerických 

a v Austrálii. Do práce byla zahrnuta všechna Lehmannova díla, která jsou v odborné 
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literatuře s jeho jménem spojována. Jedná se celkem o 26 děl.1 V mnoha případech není 

možno díla spolehlivě datovat, budou tedy představena v chronologickém pořadí, v 

němž byla badateli, zabývajícími se tvorbou Caspara Lehmanna uváděna. Kromě 

sestavení dostupných informací vztahujících se k jednotlivým dílům, je věnována 

pozornost vzájemnému porovnání samotné řezby s předlohou. Komparacemi bude 

možno určit, jak Lehmann s předlohami zacházel, v čem se od nich odchyloval a 

případně, zda a do jaké míry řezba následuje kvalitu příslušné předlohy. To napomůže 

vyrovnat se s všeobecně přijímanou teorií, podle níž Lehmannova díla dosahují takové 

úrovně, jakou vykazují jejich předlohy, čímž se vysvětluje jejich nevyrovnanost.2  

Po stručném exkurzu do dějin řezaného skla a drahých kamenů následuje kapitola 

věnovaná vývoji techniky řezby. Největší část práce je věnována Casparu Lehmannovi. 

Po souhrnném představení dosavadní literatury vztahující se k tomuto řezáči, je 

podrobně zpracován jeho životopis a následně prezentována jednotlivá Lehmannovi 

připisovaná díla. Závěrečná kapitola se na základě uvedených údajů pokouší 

charakterizovat Lehmannovu práci s předlohami a jeho styl řezby a vyslovit názor na 

autorství u představených předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Do výběru 26 předmětů byla zahrnuta všechna díla spojována s Casparem Lehmannem v dostupné 
literatuře. Jedinou výjimku tvoří dvojice křišťálových destiček zobrazujících zpívající anděly (R 2166) a 
anděly hrající na hudební nástoje (R 2163) uložených ve sbírkách Bayerisches Nationalmuseum 
v Mnichově. Lehmannovi s otazníkem destičky připisuje: Rainer Rückert, Die Glassammlung des 

Bayerische Nationalmuseums München, München 1982, s. 179–180; Franz-Adrian Dreier, Glass 

Imitatting Rock Crystal and Precious Stones – 16th and 17th Century Wheel Engraving and Gold Ruby 
Glass, Glass circle 6, 1989, s. 9. Z důvodu nedostupné kvalitní fotodokumentace destiček by nebylo 
relevantní vyjadřovat se ke stylu řezby. Díla tedy nemohla být zařazena do zkoumaného souboru. 
2 Olga Drahotová, Comments on Caspar Lehmann, Central European Glass and Hard Stone Engraving, 
Journal of Glass Studies, 1981, s. 37; Rudolf Strasser – Walter  Spiegl, Dekoriertes Glas von der 
Renaissance bis zum Biedermeier, München 1989, s. 57. 
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2. Vývoj řezby skla a drahých kamenů 

Výzdoba drahých kamenů i skla řezbou má své kořeny ve starověku. Mezi nejstarší 

příklady jejího využití patří pečetní válečky, vznikající již v období 3500 před. n. l. 

v oblasti blízkého východu, Íránu a Mezopotámie. Horský křišťál začíná být více 

oceňován v závěru 3. tisíciletí před n. l. a k výraznějšímu využití tohoto drahého 

kamene dochází na počátku 2. tisíciletí v Egyptě.3 Tato oblast zůstala důležitým centrem 

zpracování křišťálu i v průběhu helénistického a římského období (3. století před. n. l. – 

4. století n. l.). Vrchol produkce řezaných horských křišťálů však představoval 

fátimovský Egypt (10. – 11. století n. l.). Další geografickou oblastí, kde začaly být od 

8. století před. n. l. zpracovávány tyto polodrahokamy, byla Persie. Řemeslná tradice 

přetrvala i pád Achajmenovské říše a pokračovala i v období parthském a především 

sásánovském (3. – 6. století n. l.).4  

První drobné dekorace řezbou na skle se objevují v Egyptě již v druhé polovině 

2. tisíciletí. Řezaná výzdoba na římském skle se poprvé objevila v podobě lineárních 

faset ve 3. století před. n. l., avšak její výraznější využití ve složitějších figurálních 

scénách se začalo rozvíjet až od 1. století n. l., společně z vynalezením techniky 

foukaného skla.5 Samostatnou skupinu římského skla tvoří tzv. cameo glass (sklo 

reliéfní, u něhož výzdoba vystupuje a řezbou byla odstraněna okolní přebytečná skelná 

hmota). Nejznámějším zástupcem této skupiny je tzv. Portlandská váza nacházející se 

v Britském muzeu.6 [1] 

Rané příklady řezaného skla se spíše koncentrují ve východní části Římské říše, 

zatímco s velkým rozkvětem řezaného skla ve 3. až 5. století n. l. se těžiště produkce 

přesouvá směrem na západ, do Itálie, Porýní a Velké Británie.7 [2] V průběhu 5. století 

postupně produkce římského skla upadá, stejně jako tomu je v případě skla zdobeného 

řezbou. Výjimečné příklady raně středověkého řezaného skla jsou dochovány opět 

převážně v oblasti Persie či Egypta, jak bylo zmíněno výše, oblastí s dlouhou tradicí 

řezby horského křišťálu. Jedním z příkladů je tzv. Buckleyho džbánek datovaný mezi 

                                                           
3 Michael Vickers, Rock crystal: the key to cut glass and diatreta in Persia and Rome, Journal of Roman 
Archaeology, 1996, s. 50. 
4 George T. Beech, The Eleanor of Aquitaine Vase: Its Origins and History to the Early Twelfth Century, 
Ars Orientalis, vol. 22, 1997, s. 71. 
5 Beaudoin Caron, Roman Figure-Engraved Glass in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan 
Museum Journal 32,1997, s. 19. 
6 Portlandská váza (Portland vase) je uložena v Britském muzeu (No. 1945,0927.1), datovaná přibližně do 
období 1–25 n. l.  
7 Ibidem, s. 19.  
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léta 950 až 1050, který svým tvarem připomíná skupinu džbánků z horského křišťálu, 

vzniklých v Egyptě za vlády fátimovské dynastie (909–1171).8 [3,4] Jako luxusní 

předměty se tyto křišťály často dostaly do Evropy, v některých případech jako dary či se 

dochovaly jako součást chrámových pokladů.9 Vlastní evropská produkce předmětů 

z horského křišťálu vznikla až v průběhu 12. století. Jedná se však spíše o nádoby 

s širokými fasetami či gemy, vyráběné převážně ve Francii (Paříž, Burgundsko), Itálii a 

v průběhu 14. a 15. století ve Freiburgu.10 

Rozvoj figurální řezané výzdoby nastal v 16. století, s centrem v severoitalském 

Milánu.11 Díla Annibale Fontany (1540–1587) a členů rodiny Saracchi byla postupně 

získána i do střední Evropy, například do jižního Německa na dvůr bavorského vévody 

Viléma V. [5,6,7] Mezi významné milánské řezáče patřili i členové rodiny Miseroni. 

Gasparo a Girolamo Miseroniové, kteří založili rodinnou tradici opracování drahých 

kamenů v 70. letech 16. století. Důležité centrum řezby drahých kamenů vzniklo v 

Praze za Rudolfa II. a syn Girolama Miseroniho Ottavio v Praze působil od roku 1588 

až do své smrti v roce 1624. Ottavio se stal dvorským řezáčem i správcem císařské 

brusírny v Bubenči a postupně ho do Prahy následují další členové jeho rodiny.12 Smrtí 

Rudolfa II. však dílna Miseroniů v Praze nezaniká. Pokračovatelem Ottavia se stal jeho 

syn Dionýsio a následně i jeho syn Ferdinand Eusebio, teprve jeho smrtí v roce 1684 

produkce řezaných drahých kamenů v miseroniovské dílně končí.13 Celkem je 

v Čechách v době vlády Rudolfa II. doloženo až 39 řezáčů.14 Kromě členů rodiny 

Miseroni můžeme uvést Davida Engelharta, který působil v Praze mezi léty 1592–1614 

či Hanse Heinricha Rabenhaupta, který byl činný v Českém Krumlově pro Petra Voka, 

a později také v Praze, kde je doložitelný až do roku 1613. Stejně jako Caspar Lehmann 

měl pracovat jak s drahými kameny, tak se sklem. Velmi úspěšnou dílnu vedli řezáči 

                                                           
8 Wilfred Buckley, Two Glass Vessels from Persia, The Burlington Magazine for Connoisseurs, vol. 67, 
1935, s. 66. Tzv. Buckley ewer je dnes uložený ve sbírkách Britského muzea (No. 126–1936) 
9 Anna Contadini, The Cutting Edge: Problems of History, Identification and Technique of Fatimid Rock 
Crystals, in: Marianne Barrucand, L’Égypte Fatimide, Son art et son histoire, Paris 2000, s. 319–326. 
10 Olga Drahotová, Renesanční křišťály a počátky českého řezaného skla, Umění a řemesla 3, 1970, s. 7–
8. 
11 Rudolf Distelberger, Die Sarachi-Werkstatt und Annibale Fontana, Jahrbuch der Kusnthistorischen 
Sammlungen in Wien 71, Wien 1975, s. 95–164. 
12 Stanislav Urban, Řezáči drahých kamenů v Čechách v 16. a 17. století, Praha 1976, s. 87–89. 
13 Rudolf Distelberger, Dionysio und Ferdinand Eusebio Miseroni, Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen in Wien 75, 1979, s. 109–188. 
14 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 9.  
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Giovanni a Cosimo Castrucciové, jež se však specializovali na tzv. florentskou 

mozaiku.15  

3. Technika řezby 

Technika řezby skla i drahých kamenů byla vždy úzce provázána. Přesná rekonstrukce 

vybavení a práce antického řezáče je však vzhledem k nedostatku archeologických 

nálezů složitá. Určitou představu nám mohou pomoci utvořit dochované ikonografické a 

písemné prameny. Můžeme zmínit např. helénistickou pohřební stélu, kde je vyobrazení 

nástrojů potřebných k vykonávání řemesla řezáče gem.16 [8] Na stéle můžeme 

identifikovat luk s tětivou, jež je omotaná kolem osy zakončené oválným diskem (snad 

z důvodu perspektivy).17 Luk tedy mohl sloužit k roztáčení primitivního soustruhu, na 

jehož konci mohly být umístěny rotující kotouče sloužící k samotné řezbě. Mohly být 

zhotoveny z nejrůznějších materiálů podle jednotlivých úkonů, od dřeva, mědi, po bronz 

nebo kámen. Řezba skla i drahých kamenů musela však probíhat za pomoci brusné 

kapaliny, kterou mohla být například směs oleje a smirku.18  

Obdobná technika byla použita i při zpracování fátimovských křišťálových 

předmětů v Egyptě.19 Skutečnost, že výše popsaná technika přežila i v Evropě až do 

pozdního středověku dokládá vyobrazení z miniatury z Mendel’schen Brüderbuch, 

uložené v městské knihovně v Norimberku, ukazující řemeslníka vytvářejícího růžence. 

[9] Další vyobrazení ze Ständebuch, jež zachycuje řezáče kamenů z roku 1568, již 

představuje určité technologické zlepšení.20 [10] Z grafiky je zřejmé, že řezáč sedící u 

pracovního stolu pravou nohou stlačuje šlapadlo a tím pohání klikou spojené kolo 

s pásem. Pás přechází až do horní části zařízení a hřídele a tím roztáčí koncové kotouče 

či vrtáky. Na stole vedle řezáče leží dvě vyměnitelné hlavice a další jsou uloženy ve 

stojanu.  Řezáč tedy mohl manipulovat s předmětem nově oběma rukama.21 Ilustrace 

řezáče skla, která pochází až z úplného závěru 17. století22 ještě lépe ukazuje detaily 

                                                           
15 Urban 1976 (pozn. 12), s. 64–65. 
16 Pohřební stéla řezáče gem Dora ze Sard, uložená v roce 1964 v soukromé sbírce ve Smyrně. 
17 Robert J. Charleston, Wheel- Engraving and – Cutting: Some Early Equipment: I Engraving, Journal of 
Glass Studies, vol. 6, 1964, s. 85–86. 
18Caron (pozn. 5), s. 20.  
19 Elise Morero – Hara Procopiou – R. Vargiolou – Jeremy Johns – Hassan Zahouani, Carving techniques 
of Fatimid rock crystal ewers (10th–12th cent. AD), Wear 301, 2013, s. 150–152. 
20 Dřevořez vytvořený Jostem Ammanem, Victoria & Albert Museum. 
21 Charleston (pozn. 17), s. 90–92. 
22 Dřevořez, Christoph Weigel, Norimberg, závěr 17. století, The Corning Museum of Glass. 
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jeho vybavení i jeho nedokončené výrobky. Horní část hřídele s řezacími hlavicemi je 

velmi dobře patrná, přestože na ilustraci postrádáme propojení s částí spodní, která vše 

uváděla do pohybu. Výjimečné porovnání vyobrazení s reálným předmětem umožňuje 

ze stejného období pocházející dochovaná horní část tohoto zařízení.23  

Pro hrubší opracování drahých kamenů byla využívána i velká kola roztáčená 

pomocníky v dílně. Obě možnosti ukazuje slavný obraz Karla Škréty Podobizna řezáče 

drahokamů Dionýsia Miseroniho a jeho rodiny z roku 1653.24 [11] Obraz zachycuje 

dílnu se čtyřmi velkými koly, kterými otáčí pomocníci, a v levé části u okna jsou 

zobrazeni i dva řezáči, kteří, jak se zdá, pracují s drobnějšími nástroji.  

K pohonu velkých kol byla využívána i voda. Z toho důvodu byla v blízkosti 

Císařského mlýna v Praze po roce 1586 vybudována řezáčská dílna k opracování 

především velkých kusů drahých kamenů, kterou od roku 1588 až do své smrti v roce 

1624 spravoval Ottavio Miseroni.25 Díky dochování archivních materiálů můžeme 

sledovat činnost této brusírny podrobněji.26 Již v roce 1602 měla být stavba ve 

zchátralém stavu a nevyhovující sílící poptávce. Detaily o stavebním uspořádání 

brusírny nám poskytuje plán následující přestavby, vypracovaný Friedrichem 

Meczgerem z Waldkirchen u Freiburgu. [12] První místnost zde byla vyhrazena pouze 

pro hnací soupravu, která byla rozpohybována vodním kolem o průmětu 5–6 m, 

nalézajícím se již mimo samotnou budovu. V kamenářské dílně se podle plánu 

nacházely dva vertikální pískovcové brusy o průmětu přes 2 m. Ve třetí místnosti je 

znázorněný velký horizontální brus a dva brusné stoly, sloužící pro práci s drobnějšími 

kusy.27 Po smrti Ottavia Miseroniho brusírna postupně chátrala a přestala zcela sloužit 

svému účelu v 80. letech 17. století. Další brusírny drahých kamenů, jejichž brusná kola 

poháněla voda, se nacházely pod zámkem v Brandýse nad Labem, který byl oblíbeným 

mimopražským sídlem Rudolfa II. a také v Českém Krumlově, která byla založená 

Petrem Vokem z Rožmberka.28  

                                                           
23 Severočeské muzeum v Liberci, vznik v roce 1697. 
24 Národní galerie v Praze. 
25 Stanislav Urban, Die Kaiserliche Edelsteinmühle in Prag. In den Jahren 1586 bis 1684, Glasrevue 4, 
1973, s. 20–24. František Vacek, Dějiny Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí, Sborník příspěvků k dějinám král. 
hlav. Města Prahy, Praha 1911, s. 52–100. 
26 Urban (pozn. 12), s. 37–45. Archiválie jsou uloženy v Národním archivu, fond Stará manipulace, B 
110/1/I, B 110/10, B 110/12, B 110/16. 
27 Ibidem, s. 39. 
28 Stanislav Urban, Tři brusírny českých drahokamů na počátku 17. Století, Umění a řemesla 4/1972, s. 
53–54. 



14 
 

Po více než deseti letech provozu bubenečské brusírny měla být v její blízkosti 

založena i sklářská huť. Stanislav Urban spojuje počátky této sklárny s Benediktem 

Rosmanem, jenž měl být nejpozději v roce 1605 nahrazen huťmistrem Martinem 

Friedrichem, který v roce 1601 zprovoznil sklárnu pro braniborského kurfiřta Joachima 

Friedricha.29 V archiválii citované Margaretou Klante v roce 1942 – kterou se v 

současnosti nepodařilo nalézt – měl být zmíněn Martin Friedrich v písemnosti, ve které 

se hejtman křivoklátského panství, který se snaží u České komory vymoci zaplacení za 

dovoz skla a popelu do bubenečské sklárny.30  

Založení sklárny Rudolfem II. v blízkosti brusírny drahých kamenů by se mohlo 

jevit jako logické rozšíření produkce dvorských řemeslných dílen. Pro srovnání uveďme 

jinou dvorskou sklářskou huť, o které je dochováno nesrovnatelně více zpráv. V 

blízkosti zámku Ambras u Innsbrucku ji založil arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský 

v roce 1570. Tato sklárna fungující do roku 1591 vytvářela předměty podle vkusu a na 

objednávku Ferdinanda II.31 Výrobky dvorské sklárny mohou být zařazeny mezi tzv. 

sklo benátského typu. Pracovali zde benátští skláři s dovezeným sodným popelem 

(uhličitan sodný) s jasným záměrem, aby se tyrolské sklo co nejblíže podobalo 

                                                           
29 Das Schreiben gelangte auf amtlichem Weg in die Hand des Kammerdienes Popp, der diesmal den 
Kaiser ohne Verzug in Kenntnis setzte und binnen kurzen ungnädig antwortete, dass er das Holz aus den 
Vorräten des Renthauses nehmen solle, denn „Seine Majestät will und muss es haben, nehme man ex, 
woher man wolle“. Zugleich befahl er im Namen des Kaisers, dem „Künstler“ Rosman 90 Taler 
auszubezahlen. Das Interesse an der Fortsetzung der Glaserzeugung in Bubeneč war ungeachtet aller 
Sorgen ausserordentlich stark und anhaltend. Als bester Beweis dafür ist der Befehl vom März 1599 
anzusehen, an den „Künstler Benedikt Rosman für seinen Unterhalt“ weitere 30 Taler zu dem bisherigen 
120 Talern auszubezahlen, Urban, (pozn. 25), s. 21–22, Urban čerpá z archiválií, které jsou uloženy v 
Národním archivu, fond Stará manipulace B 110/10. 
30 Margarete Klante, Die Glashütte Bubentsch, Zeitschift für Sudetendeutsche Geschichte, 1942, 4, s. 
302–305. Citace archiválie pouze: Archiv ministerstva vnitra, dnes Národní archiv, Stará manipulace.  
„Ich kann Euer Gnaden nicht verhehlen, daß an mich oft Befehle im Namen Seiner Kaiserlichen Majestät, 
unserem allergnädigsten Herrn durch Euer Gnaden und Herrn Philipp Lang, der Kaiserl. Majestät 
Kammerdiener, von wegen Lieferung der Glaserdten und Asche in die Glashütte bei Bubenec zukommen. 
Die Untertanen Seiner Kaiserl. Majestät, welche solche Glaserden und Aschen auf meinen Befehl mit 
großer Schwierigkeit und Arbeit liefern, denen Martin Friedrich, Glasmeister unter Bubenec, welcher 
guten Nutzen dafür von der Kaiserl. Majestät bezieht, den Untertanen seiner Bewilligung nach und auf 
Befehl Herrn Phillip Langs (wie das alles aus beigelegten Zettel des Herrn Bauschreibers der Prager Burg 
versehen könnt) zu zahlen sich weigert und die bedürftigen Untertanen Seiner Kaiserl. Majestät haben 
mich in dieser Angelegenheit für meine Fürsprach zu Eur Gnaden weinend gebeten Dieserhalb nehme ich 
auf ihre mit Tränen und demütigen Bittem Rücksicht und bitte für sie Euer Gnaden, daß Sie dem Friedrich 
Glasmeister gnädig befehlen wollen geruhen, daß er seiner Bewilligung nach den Untertanen Seimer. 
Kaiserl. Majestät zahle, damit ihre Arbeit nicht vergeblich wäre, oder wenn den Untertanen für diese 
Fuhren aus den Pürglitzer Renten Seiner Kaiserl. Majestät gezahlt werden sollte, bitte ich, Euer Gnaden 
geruhen es durch einen Befehl zu verordnen, welchen Befehl der Pürglitzer Rentschreiber…(unleserlich)  
Der beigegebene Zettel vom 8. 12. 1605 enthält die Angabe, daß Meister Martin Friedrich die Leute 
asuzehlen solle.“ 
31 Jutta-Annette Page, Beyond Venice, Glass in Venetian Style, 1500–1750, New York 2004, s. 42–43. 
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benátským vzorům.32 Předměty připisované této sklárně mají převážně bezbarvou 

sklovinu často s lehkým nádechem do šeda, zelena či fialova. Používána však byla i 

temně zelená skelná hmota. Dekorace povrchu mohla být provedena v podobě malby za 

studena, zlacení, emailů nebo rytí diamantovým hrotem. [13,14] 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Page (pozn. 31), s. 43. 
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4. Dosavadní literatura ke Casparu Lehmannovi 

První širší pojednání o Casparu Lehmannovi bychom nalezli v encyklopedickém díle 

Joachima von Sandrart Teutsche Academie vydaném poprvé v roce 1675 

v Norimberku.33 Prostor, který je zde Lehmannovi věnován, z velké části vyplňuje 

citace privilegia z roku 1609. Velmi podrobně Sandrart představuje Georga 

Schwanhardta i jeho syny, jež byli Sandrartovi současníci, působící taktéž jako jejich 

otec v Norimberku. Sandrartovo dílo je důležitým pramenem pro otázku Lehmannova 

privilegia i vztahu mezi ním a Georgem Schwanhartem. Na Sandrarta navazuje jako 

jeden z prvních Bohumír Jan Dlabač ve svém díle Allgemeines historisches Künstler-

Lexicon für Böhmen und zum Theile auch für Mähren und Schlesien, publikovaném 

v roce 1815, který kromě privilegia taktéž uvedl, že byl Lehmann činný na dvoře 

Rudolfa II. mezi léty 1603-1609, což je jedna z prvních informací rozšiřující tehdejší 

poznání o Lehmannově životě. Předpokládá též, pravděpodobně na základě údajů ze 

Sandrarta, že jeho díla se stále nachází ve sbírkách slavných kunstkomor.34  

Na počátku novodobého bádání o Casparu Lehmmanovi a počátcích řezaného 

skla stojí objev architekta Jana Kouly z 80. let 19. století, který s Lehmannem propojil 

signovanou číši, která se tehdy nacházela v majetku Schwarzenbergů na zámku 

Hluboká.35 Carl Friedrich se ve svém díle z roku 1884 zabývá Lehmannovým 

privilegiem. Mylně se domnívá, že do té doby byla řezba prováděna pouze za pomocí 

velkých brusných kol a tudíž, že Lehmann vytvořil přenosné řezací soupravy.36 V roce 

1889 reaguje na Koulovu publikaci Albert Ilg, který tehdy působil v císařských sbírkách 

(dnes Kunsthistorisches Museum) ve Vídni.37 Ilg považuje číši za dílo německého 

umění, oproti tomu Koula ji označuje jako významnou památku pro dějiny českého skla. 

V otázce privilegia souhlasí s Carlem Friedrichem. V roce 1890 Koula připsal 

Lehmannovi další dílo, džbánek z horského křišťálu, nacházející se v Kunsthistorisches 

Museum ve Vídni.38 Současně uvádí, že i destička s portrétem Rudofla II. ze stejného 

                                                           
33 Joachim von Sandrart, Teutsche Academie der Bau-, Bild-, und Mahlerey Künste, Nürnberg 1675, s. 
345—346; celý text privilegia citován v pozn. 126. 
34 Bohumír Jan Dlabač, Allgemeines historisches Künstler-Lexicon für Böhmen und zum Theile auch für 
Mähren und Schlesien, Praha 1815, s. 190. 
35 Jan Koula, Památky umělecko-průmyslové v Čechách a na Moravě, Praha 1888. 
36 Carl Friedrich, Die Altdeutschen Gläser: Beitrag Zur Terminologie und Geschichte des Glases, 
Nürenberg 1884. 
37 Albert Ilg, Das Frauenberger Glas von Caspar Lehmann, Mittheilungen K. K. Österreich. Museums für 
Kunst und Industrie, II. Band, III-IV, 1888-1889, s. 370-374. 
38 Jan Koula, Nové Lehmannovo dílo, Památky archeologické a místopisné XV, Praha 1890, s. 546. 
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muzea by mohla být Lehmannovým dílem.39 Antonín Rybička ve svém článku z roku 

1892 zmiňuje ve spojitosti s Lehmannem nové datum.40 12. listopadu 1595 mu měl být 

podle něj propůjčen titul von Löwenwald, což bylo však posléze vyvráceno.41 V roce 

1902 Gustav Pazaurek významně obohatil poznání Lehmannova života o množství 

archivních zpráv.42 V diskuzi o Lehmannově příspěvku k technice řezání skla, za který 

mohl získat privilegium, se Pazaurek přiklání spíše k názoru, že se jednalo o drobné 

zdokonalení či zlepšení řezácích nástrojů či techniky. Krátkou zmínku o Lehmannovi 

nalezneme i v díle Karla Chytila Umění v Praze za Rudolfa II.43 K podstatnému 

rozšíření informací, především z pramenů vztahujících se k osobě Caspara Lehmanna, 

přispěla kniha Zikmunda Wintera Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách, ve které 

autor shromáždil množství archivních materiálů čerpaných jak z regest publikovaných 

v jednotlivých ročnících Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des 

Allerhöchsten Kaiserhauses, tak především z fondů dnešního Archivu hlavního města 

Prahy.44 Vzhledem k tomu, že v samotném závěru 2. světové války byla velká část 

archiválií zničena, je dnes Winterova publikace neocenitelným zdrojem. Ve studii 

Rudolfa Artura Peltzera věnované Hansi von Aachen se poprvé objevuje informace o 

Lehmannově dopise bavorskému vévodovi, ve kterém popisuje své vyučení 

v Mnichově.45  

Robert Schmidt se ve své publikaci Das Glas z roku 1922 přiklání k názoru, že 

Lehmman upravil techniku řezby horského křišťálu pro sklo.46 Připisuje mu kromě 

Lehmmanovy číše, také portrét Christiana II. (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze), 

stejně jako tři destičky z dnešního Victoria & Albert Museum v Londýně. Předpokládá 

jeho autorství i u sklenice s řezanou výzdobou – původně ve sbírce Gustava Pazaurka, 

která je dnes ztracena. Její vnější stěnu dekorují dvě romantické scény a vyobrazení 

                                                           
39 Jan Koula, O křišťálech doby rudolfínské a vzniku broušení českého skla, Dílo XI, 1913, s. 77–100.  
40 Antonín Rybička, Umělci na dvoře císaře Rudolfa II., Památky archeologické a místopisné XV, 1892, s. 
684–685. 
41 Fritz Röver, Caspar Lehmann aus Uelzen, Zur Biographie und Herkunft des ersten europäischen 
Glasschneiders der Neuzeit, Niederdeutsche Beiträge zur Kusntgeschichte IV, 1965, s. 261. 
42 Gustav Pazaurek, Die Gläsersammlung des Nordböhmischen Gewerbe-museums in Reichenberg, 
Leipzig 1902, s. 9.; Gustav Pazaurek, Caspar Lehmann, Beilage zur Prager Bohemia, 278, 9. 10. 1902, s. 2. 
43 Karel Chytil, Umění v Praze za Rudolfa II., Praha 1904, s. 51. 
44 Zikmund Winter, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526–1620), Praha 1909, s. 513–523. 
45 Rudolf Artur Peltzer, Der Hofmaler Hans von Aachen, seine Schule und seine Zeit, Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 30, 1911/12, s. 108. 
46 Robert Schmidt, Das Glas, Berlin und Leipzig 1922, s. 323–325.  
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Amora jedoucím na lvu.47 Figurální scény doplňují ovocné festony, podle nichž ji 

Schmidt spojuje s Lehmannovou číší. Poznámku o tomto předmětu je možno nalézt i 

v Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, vydaném v roce 1928.48 V roce 1926 

spojil Max Sauerlandt destičku se scénou koupající se Diany a Aktaióna, nacházející se 

v Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, jako pendant s destičkou londýnskou 

s vyobrazením Persea a Andromedy. Určil též, že zobrazené erby se vztahují ke 

Christianu II. a Hedvice Dánské a odhalil předlohu v ilustracích Ovidiových 

Metamorfóz.49 Třem londýnským destičkám se věnuje článek Edmunda Wilhelma 

Brauna, jenž souhlasí s určením objednavatele pro dvojici destiček zobrazujících 

mytologické scény. Mylně předpokládá, že předlohou mohl být návrh Hanse von 

Aachen vzhledem k podobnosti v zobrazení ženské figury.50  

Významným příspěvkem k poznání Lehmannova drážďanského pobytu byla 

studie Waltera Holzhausena publikovaná v roce 1934.51 Holzhausen připsal 

Lehmannovi čtyři předměty nacházející se v Grünes Gewölbe – Destičku s vyobrazením 

Jupitera a Junony, Destičku s portrétem Heinricha Julia von Braunsweig, Destičku 

s výjevem Klanění pastýřů a též křišťálový pohár, jež je zdoben výjevem Diany a 

Aktaióna. Významně též rozšířil poznání archivních pramenů vztahujících se 

k Lehmannově činnosti v Drážďanech.  

Přestože se v odborné literatuře připuštělo, že Lehmann není objevitelem řezby 

skla, zůstávalo mu výsadní postavení v dějinách řezaného skla. Poprvé byla 

Lehmannova pozice zpochybněna až Gustavem Pazaurkem v roce 1934. V krátkém 

článku naznačil, že existovaly stovky dalších řezáčů, kteří byli činní ve stejné době. 

Zároveň upozorňuje na druhé signované Lehmannovo dílo. Měl na mysli destičku 

s vyobrazením Zrození Evy se signaturou CL, která v té době byla v jeho sbírce.52 

V závěru Pazaurek odkazuje k připravované publikaci, kde se bude problematice 

věnovat podrobněji. Vzhledem k úmrtí Pazaurka již v roce 1935, zůstala rozpracovaná 

                                                           
47 Dochovány jsou pouze dvě fotografie číše, neukazují však celou její výzdobu, in: Hugo Helbing, Katalog 
der Sammlung Philipp Schwarz, Stuttgart: alte Gläser in künstlerischer Veredlung, Auktion in München in 
der Galerie Helbing, den 25. Oktober 1916, s. 29–30, taf. IX. 
48 Ulrich Thieme – Felix Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig 1928, s. 582.  
49 Max Sauerlandt, Neuerwerbungen der Justus-Brinkmann-Gesellschaft 1921-26, Hamburg 1926. 
50 Edmund Wilhelm Braun, Glass Panes by Kaspar Lehmann at South Kensington, The Burlington 
Magazine for Connoisseurs, vol. 50, 1927, s. 266—268.  
51 Walter Holzhausen, Dresden-Prager Glas- und Steinschnitt um 1600, Regesten aus DresderArchiven, 
Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde, 25 bd. Dresden 1934, s. 87—118.  
52 Gustav Pazaurek, Die Anfänge des deutschen Glasschnittes, Glastechnische Berichte, 1934, s. 203—
204. Dnes je destička považovaná za ztracenou. 
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kniha pouze v nedokončeném rukopisu.53 V dochované části Pazaurek představuje 

podrobný Lehmannův životopis i díla mu připisovaná, ale věnuje se i ostatním řezáčům, 

včetně Valentina Drausche, Davida Engelharta či Mathiase Hämerla. Připsání signované 

číše Lehmannovi považuje za problematické, a privilegium za padělek. Na základě 

druhé signované destičky reviduje i Lehmannovi připsaná díla a upouští od autorství 

dnes ztracené číše v jeho sbírce. Neznámý rukopis odborná literatura nereflektovala, až 

do jeho „znovuobjevení“ skrze Sabine Baumgärtner v roce 1993.54 

Velkého ocenění se Lehmann dočkal v souborné publikaci Jaroslava Raimunda 

Vávry Pět tisíc let sklářského díla z roku 1953.55 Považuje ho za „geniálního umělce“, 

který „první pokryl sklo hlubokou rytinou“. Vávra Lehmannovi navíc připisuje i řezaný 

křišťál nacházející se v té době ve sbírce Pierponta Morgana, jenž je dnes bohužel 

ztracený. Erich Meyer-Heisig se ve svém článku z roku 1962 War Georg Schwanhardt 

wirklich der erste Glasschneider Nürenbergs? pokusil na základě srovnání se 

signovanou destičkou Hanse Wesslera, s vyobrazením královny Tomyris s hlavou Cyra, 

připsat tomuto řezáči i dvě londýnské destičky (s vyobrazením medvěda a psa a 

kočky).56 První souborné zpracování norimberského raného řezaného skla, včetně díla 

Georga Schwanhardta a jeho synů bylo publikováno stejným autorem v následujícím 

roce.57 Taktéž v roce 1963 byla otištěna jeho studie zaměřená pouze na Caspara 

Lehmanna, ve které Meyer-Heisig nově hodnotí Lehmannovo dílo a připisuje tomuto 

řezáči například i číši Wilhelma von Schwarzburg-Frankenhausen z roku 1592 nebo 

nově portrét darmstadtského vévody, portrét neznámého muže z Brém a portrét Johanna 

Sigismunda z Brandenburg.58 Až po autorově smrti vyšlo doplnění a rozšíření této 

studie, jejíž součástí je citace dostupných archivních materiálů, které se k tomuto řezáči 

váží.59  

                                                           
53 Gustav Pazaurek, Die Anfänge des deutschen Edelstein- und Glasschnitts, 1935, nedokončený rukopis. 
Uloženo v Landesbibliothek Stuttgart. 
54 Sabine Baumgärtner, Über Stein- und Glasschnitt, Zu einem unveröffentlichten Manuscript von Gustav 
E. Pazaurek, Weltkunst 63, 1993, Heft 23, s. 3304—3307.  
55 Jaroslav Raimund Vávra, Pět tisíc let sklářského díla, Praha 1953. 
56 Erich Meyer-Heisig, War Georg Schwanhardt wirklich der erste Glasschneider Nürenbergs?, Bewahren 
und Destalten, Festschrift für Günther Grundmann, Hamburg 1962, s. 103—108.  
57 Erich Meyer-Heisig, Der Nürnberger Glasschnitt des 17. Jahrhunderts, Nürnberg 1963. 
58 Erich Meyer-Heisig, Caspar Lehmann: Eni Beitrag zur Frühgeschichte des Deutschen Glasschnittes, 
Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1963, s. 116—131. Číše Wilhelma von Schwarzbug-
Frankenhausen se dříve nahcázela ve sbírce Mühsam v Berlíně, dnes ve sbírce The Metropolitan 
Museum of Art; Lehmannovo autorství bylo posléze odmítnuto, Drahotová (pozn. 10), s. 11. 
59 Erich Meyer-Heisig, Caspar Lehmann, Kunstjahrbuch der Stadt Linz, 1967, s. 117—129. 
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Obecnějšímu tématu řezaného skla se ve svém článku z roku 1963 věnoval Karel 

Hetteš. Souhlasí s Pazaurkem, že Lehmann zdaleka nebyl v řezbě skla ojedinělá 

osobnost a upozorňuje na vliv italského glyptického umění na řezbu Lehmannovy 

číše.60 Fritz Röver v roce 1965 ve svém článku Caspar Lehmann aus Uelzen shrnul 

většinu literatury, která Lehmanna byť i pouze okrajově zmínila, se zvláštním 

zaměřením na jeho vazby k Uelzenu a shrnuje tehdejší stav bádání.61 V roce 1968 

v knize Bohemian Engraved Glass Zuzana Pešatová ve zkratce představuje známé 

informace vztahující se k Lehmannovi a připouští, že Lehmann nebyl jediným řezáčem 

skla ve své době, avšak odmítá Pazaurkovu představu o stovkách řezáčů.62 V roce 1970 

propojila Olga Drahotová ve své studii rané řezané sklo s renesančními řezanými 

křišťály a připustila, že starší literatura vliv Lehmanna na pozdější řezané sklo 

přeceňovala a že nebyl jediným pramenem pro vznik středoevropského řezaného skla.63  

Významnou měrou k poznání zejména bubenečské brusírny drahých kamenů i 

řezáčů drahých kamenů i skla 16. a 17. století přispěl svými studiemi v 70. letech 

Stanislav Urban. Brusírnám drahých kamenů se věnuje ve statích Tři brusírny českých 

drahokamů na počátku 17. století64 a Die Kaiserliche Edelsteinmühle in Prag,65 vlivu 

řezby drahých kamenů na řezané sklo poté v článku Edelsteischneider am 

Rudolfinischen Hofe in Prag und deren Einfluss auf die Entwicklung des Böhmischen 

Barockglases.66 Encyklopedické zpracování řezáčů 16. a 17. století přinášející mnoho 

nových archivních zpráv bylo publikováno až po Urbanově smrti v roce 1976.67 

Souhrnné zpracování děl připisovaných Lehmannovi nalezneme ve studii Olgy 

Drahotové z roku 1981.68 Autorka se vyrovnává s díly, které by mohly být 

s Lehmannem propojeny a snaží se nalézt typické prvky jeho řezby. Výchozím bodem 

její analýzy je Lehmannova číše, kolem níž vytváří okruh děl majících podle ní s číší 

určitou stylovou spojitost. Nevyrovnanou kvalitu i styl děl připisovaných Lehmannovi 

vysvětluje rozdílností v kresbách či tiscích, které sloužily Lehmannovi jako předlohy. 

Casparu Lehmannovi je též věnován článek Servé Minise z roku 1982. Minis shnuje již 

                                                           
60 Karel Hetteš, O umění našeho řezaného skla, Výtvarné umění 6—7, 1963, s. 244—259. 
61 Röver (pozn. 41), s. 251—264. 
62 Zuzana Pešatová, Bohemian Engraved Glass, Feltham, Hamlyn 1968. 
63 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 6—13.  
64 Urban 1972(pozn. 28), s. 48—54. 
65 Urban 1973 (pozn. 25), s. 18—24. 
66 Stanislav Urban, Edelsteischneider am Rudolfinischen Hofe in Prag und deren Einfluss auf die 
Entwicklung des Böhmischen Barockglases, Annales du 6e Congrès  de l’Association Internationale pour 
l’Histoire  du Verre, Cologne  1—7 Juillet 1973, s. 177—186. 
67 Urban 1976 (pozn. 12) 
68 Drahotová 1981(pozn. 2), s. 34—45. 
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známé údaje i Lehmannovi připisované dílo.69 Rainer Rückert označil Caspara 

Lehmanna poprvé jako možného autora dvou destiček z horského křišťálu, uložených 

v Bayerischen Nationalmuseums München.70 

V roce 1986 bylo při aukci Christie’s draženo šest dříve neznámých řezaných 

destiček.71 Olga Drahotová se ve svém příspěvku s názvem Ikonographie, Autorenschft 

und Provenienz der neugefundenen geschnittenen Glasplatten vom Beginn des 17. Jhs 

zabývala jejich ikonografií i vročením. Pět z nich připsala Casparu Lehmannovi, jednu 

označila jako pozdější dílo jeho žáka Georga Schwanhardta st.72 Nově objevené 

destičky zapojil do Lehmannova díla i Franz-Adrian Dreier,73 stejně jako Rudolf von 

Strasser a Walter Spiegl.74 Jak bylo uvedeno výše, v roce 1993 znovuobjevila pro 

odbornou veřejnost Sabine Baumgärtner Pazaurkův nedokončený rukopis.75 

V následujícím roce publikovala článek, ve kterém představila Pazaurkovu argumentaci 

k jednotlivým připsaným dílům a druhou signovanou destičku, která se nacházela 

v Pazaurkově sbírce.76 Posléze připojila stať věnovanou signované destičce a 

představila dvě další skleněné destičky, které podle jejího názoru byly na základě 

srovnání taktéž vytvořeny Lehmannem.77 

Caspar Lehmann se objevuje také v roce 2002 v publikaci Jaroslavy 

Hausenblasové Der Hof Kaiser Rudolfs II.78 Ve stejném roce byl Lehmann spíše 

kompilačně zpracován Horstem Hoffmannem, jenž kladl důraz především na 

Lehmannův původ a jeho vazby k městu Uelzen.79 V roce 2002 byla Rudolfem von 

                                                           
69 Servé Minis, Caspar Lehmann: Glasgraveur aan het hof van Rudolf II, Leids Kunsthistorisch Jaarboek 
1982, s. 191—197. 
70 Rainer Rückert (ed.), Die Glassammlungen des Bayerischen Nationalmuseums München, München 
1982. 
71 Aukční katalog Christie’s, An important series of glass panels engraved by Caspar Lehmann, 1605-
1620, London 1986, nepag. 
72 Olga Drahotová, Ikonographie, Autorenschaft und Provenienz der neugefundenen geschnittenen 
Glasplatten vom Beginn des 17. Jhs., Annales du 11e Congrès de l’Association internationale pour 
l’histoiredu Verre, Amsterdam 1990, s. 407—414. 
73 Franz-Adrian Dreier, Glass Imitating Rock Crystal and Precious Stones – 16th and 17th Century Wheel 
Engraving and Cold Ruby Glass, The Glass Circle 6, 1989, s. 8—14. 
74 Rudolf Strasser – Walter  Spiegl (pozn. 2). 
75 Sabine Baumgärtner 1993 (pozn. 54), s. 3304—3307. 
76 Sabine Baumgärtner, Űber Stein- und Glasschnitt. Zu einem unveröffentlichten Manuskript von Gustav 
E. Pazaurek, Teil II, Weltkunst Heft 5, 1994, s. 588—591; Sabine Baumgärtner, Űber Stein- und 
Glasschnitt. Zu einem unveröffentlichten Manuskript von Gustav E. Pazaurek, Teil III, Weltkunst Heft 16, 
1994, s. 2171—2174. 
77 Sabine Baumgärtner, Caspar Lehmann, Seine biblischen Glasschnitte, Weltkunst Heft 9, 2001, s. 
1371—1373. 
78 Jaroslava Hausenblasová, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Editition  der Hofstaatsverzeichnisse 1576-
1612, Praha 2002. 
79 Horst Hoffmann, Caspar Lehmann, Uelzen 2002. 
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Strasser a Sabine Baumgärtner vydána přepracovaná verze Strasserovy sbírky s názvem 

Licht und Farbe, ve které se autoři obzvláště věnují destičce získané do autorovy sbírky 

při aukci Christie’s.80 

Nezanedbatelné místo při studiu života a díla Caspara Lehmanna naleží 

archivním materiálům. Nejvíce informací z regest vztahujících se k Lehmannovi bylo 

publikováno v Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten 

Kaiserhauses, vydávaném od roku 1883. Doposud nevyčerpanou možnost k rozšíření 

poznání osobnosti Lehmanna představují fondy Haus-, Hof- und Staatsarchiv a 

Allgemeines Verwaltungsarchiv- Finanz- und Hofkammerarchiv ve Vídni. V českém 

prostředí jsou zatím nejpodstatnější materiály uložené v Archivu hlavního města Prahy.  

 

 

 

 

  

                                                           
80 Rudolf von Strasser - Sabine Baumgäner, Licht und Farbe, Dekoriertes Glas – Renaissance, Barock, 
Biedermeier. Die Sammlung Rudolf von Strasser, Wien 2002. 
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5. Životopis 

Narození Caspara Lehmanna bývá vymezováno léty 1563 a 1565. I když rok narození 

není jasný, za jeho rodné město je shodně badateli považován Uelzen v Dolním Sasku.81 

V roce 1584–5 pravděpodobně odešel Lehmann do Bavorska, kde byl posléze činný na 

mnichovském dvoře. Důležitou informaci o místě vyučení poskytuje Lehmannův 

vlastnoručně psaný dopis nacházející se v mnichovském archivu (Staatachiv München) 

z 21. 4. 1608, adresovaný vévodovi Maxmiliánovi I. Bavorskému (1573–1651). Mimo 

jiné zde Lehmann vévodu ujišťuje o tom, že jej jeho otec Vilém V. Bavorský (1548–

1626) nechal vyučit řezáčskému umění jak drahých kamenů, tak i skla (…will ich 

deroselben So schön ich sie bekommen kann E: F: D: willig unnd gehorsamb 

ubersenden, zue  schuldigem und großem gehorsam, dass E: F: G: Herr Vatter mich die 

kunst des stein glaßschneidens in meiner Jugent hat lernen lassen, derowegen iederzeit 

nach dem fürstl. Hauß, und E: F: D: zue diene nich schuldig und verbunden bin….).82 

U koho, byl Caspar Lehmann vyučen, zůstává nejasné. V odborné literatuře se 

objevují dvě jména, která by mohla připadat v úvahu. Díky velmi pečlivé práci německé 

historičky Hildy Lietzmann mohl být poměrně detailně zpracován život prvního 

potenciálního Lehmannova učitele, Valentina Drausche.83 [15] Tento zlatník a řezáč se 

narodil v roce 1546 ve Štrasburku. Po vyučení ve svém rodném městě a posléze i ve 

Freiburgu, je pravděpodobné, že nejpozději v roce 1567 podnikl cestu do severní Itálie. 

Je možné předpokládat, že pobýval v Miláně, jenž bývá považován za centrum 

glyptického umění 16. století. V této době zde pracoval Annibale Fontana i slavná dílna 

rodiny Saracchiů.84 V roce 1570 měl být Drausch již zpět, činný na dvoře vévody 

Viléma V. v Landshutu. Po dvanácti letech se dostal také do služeb kurfiřta Augusta 

Saského (1526–1586). Mezi léty 1583 a 1585 následoval pobyt na dvoře Rudolfa II. 

                                                           
81 Poprvé publikováno in Gustav Pazaurek, Die Gläsersammlung des Nordböhmischen Gewerbe-
museums in Reichenberg, Leipzig 1902, s. 9.  
Při žádosti z 6. října 1608 o udělení měšťanského práva na Malé Straně přiložil Caspar Lehmann 
potvrzení o tom, že je měšťanem Uelzenu, které bylo vystaveno 5. března 1586. Toto potvrzení bylo 
podepsáno Hansem Lehmannem. Nejedná se však o umělcova otce, tím byl Balthasar Lehmann, 
Hofmann (pozn. 79), s. 8.  
82 Hoffmann (pozn. 79), s. 9. Uložení listiny v Bayer. Hauptstaatarchiv München HR I, Fasz. 23/67e. 
83 Zvolena varianta příjmení podle Hildy Lietzmann, mezi další patří např. Trausch. Narozen 1546 ve 
Štrasburku, zemřel tamtéž v roce 1612. Jako potenciálního učitele ho uvádí např. Drahotová 1970 (pozn. 
10), s. 10, avšak životopisu Lehmanna se věnuje spíše okrajově. Shodně tomu je i v případě jejího 
následujícího článku: Drahotová 1980 (pozn. 2), kde shrnuje informace publikované F. Röverem (pozn. 
41). 
84 Hilda Lietzmann, Der Edelsteinschnieder Valentin Drausch 1546–1610, Festschift für Brigitte Klesse, 
Köln 1994, s. 47–48. 
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(1552–1612) v Praze. Složitou situaci, do které se Drausch během pražského pobytu 

dostal, názorně ilustrují žádosti bavorského vévody Viléma V. adresované jak císaři, tak 

i například Ladislavu Popelovi z Lobkovic, tehdejšímu nejvyššímu hofmistrovi. Vilém 

v dopisech žádal návrat Drausche i s blíže nespecifikovanými klenoty.85 Císař však 

využil přítomnosti Valentina Drausche v Praze a objednal u něj zakázku. Ve stejné době 

ho též jmenoval svým dvorním zlatníkem (Kammergoldschmied). Po dvou letech 

Rudolf II. Drausche propustil ze svých služeb (29. června 1585) a poskytl mu cestovní 

doklady, díky nimž mohl společně s Gregorem Bönlem bezpečně cestovat do Bavorska. 

Böln měl plnit úlohu prostředníka při řešení finančního vyrovnání mezi vévodou a 

Drauschem. Spor byl však ukončen až po dlouhých čtyřech letech, v roce 1589 a to 

Drauschovým úplným osobním bankrotem. V průběhu času se ke sporu s vévodou 

začaly přidávat i další Drauschovy dluhy a stejně tak přibývalo i věřitelů, kteří je 

vymáhali.86  

Jak je patrné z výše uvedeného, musela to být doba pro Drausche poměrně 

náročná, naplněná častými cestami po Bavorsku, výslechy a dokonce i pobytem ve 

vězení.87 Hilda Lietzmann předpokládá, že byl Valentin Drausch i přes spory s Vilémem 

V. na jeho dvoře činný. Do doby po jeho návratu do Bavorska mu například připisuje 

zhotovení oválného medailonu z horského křišťálu s portrétem samotného vévody 

Viléma V., k němuž je připojen ze stejného materiálu vyřezaný beránek, symbolizující 

řád zlatého rouna. Řád vévoda přijal z rukou arcivévody Ferdinanda 30. května 1585, 

což by mohlo být bráno jako terminus post quem, po němž mohl být medailon 

vytvořen.88  

Druhým řezáčem, který bývá s počátky Caspara Lehmanna spojován, je 

Zacharias Peltzer (Belzer).89 Podle Waltera Holzhausena pocházel z města Eschweiler a 

před rokem 1576 pobýval ve Freiburgu.90 Následně až do roku 1596 působil jako řezáč 

drahých kamenů, skla a pečetí na mnichovském dvoře. Poté pravděpodobně přesídlil do 

                                                           
85 Ibidem, s. 50. 
86 Hilda Lietzmann, Valentin Drausch und Herzog Wilhem V. von Bayern, Ein Edelsteinschneider der 
Spätrenaissance und sein Auftraggeber, München 1998, s. 157–174. 
87 Lietzmann (pozn. 85), s. 50–53. 
88 Hilda Lietzmann, Albrecht V. und Wilhelm V. von Bayern, Zwei Kristallschnitte von Valentin Drausch, 
Weltkunst 64, Heft 13, 1994, s. 1802–1803. 
Medailon se nachází v Kunsthistorisches Museu ve Vídni, v Kustkammer, inv. č. 1587. Vročení medailonu 
podporuje i dopis Drausche vévodovi z 2. října 1585, kde se o medailonu zmiňuje, stejně jako o 
medailonu s portrétem jeho otce, taktéž připisovaný Drauschovi a datovaný do let 1580 až 1581.  
89 Jako možného učitele Caspara Lehmanna ho uvádí například: Rudolf Strasser – Walter  Spiegl (pozn. 
2); Meyer-Heisig 1963 (pozn. 57), s. 13, Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 117–130. 
90 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 94–95. 
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Prahy.91 Joachim von Sandrart ve svém encyklopedickém díle Teutsche Academie velmi 

okrajově Peltzera zmiňuje.92 Uvádí, že jeho díla ve skle i horském křišťálu se nachází 

jak v císařské klenotnici, tak i ve sbírkách Mnichovské rezidence. Bohužel nebylo 

doposud možné žádné dochované dílo s jistotou Zachariasovi Peltzerovi připsat. Rudolf 

Strasser a Walter Spiegel propojili s jeho osobou 25 řezaných skleněných destiček 

relikviáře (Heiltumschrein) z Reichen Kapelle v Mnichovské rezidenci, avšak 

nepředložili žádné archivní materiály ani neprovedli stylovou analýzu.93 [16,17] 

Poměrně velká nejistota v připsání těchto významných děl zmíněným řezáčům, 

Valentinu Drauschovi i Zachariasovi Peltzerovi, znesnadňuje i uvažování nad tím, kdo 

z nich mohl být učitelem Caspara Lehmanna. Nepoměrně více informací je dochováno a 

publikováno o Drauschovi, avšak ty se spíše týkají jeho osobní situace, nikoli přímo 

jednotlivých děl, které zhotovil. Pokud jsou již zmínky o konkrétních dílech zachovány, 

nemusí to být vždy důkaz toho, že je Drausch vyřezal, ale mohl se jako zlatník podílet i 

na ostatních částech výzdoby.  

První zmínka dokládající činnost Caspara Lehmanna v Praze pochází z 5. dubna 

1588. Za ukázku jeho umění Rudolfu II. mu bylo vyplaceno 15 rýnských zlatých a 

poprvé je zde také označen jako Krystallschneider (řezáč horského křišťálu).94 O dva 

roky později 13. února 1590 obdržel již 30 zl.95 Ze stejného roku se ve vídeňských 

archivech zachovala i Lehmannova žádost k Říšské dvorské radě (Reichshofrat) o 

přímluvu u vévody Julia von Braunschweig (1528–1589) ve věci jeho dědictví po otci 

v jeho rodném městě Uelzen.96 Podle Fritze Rövera byl podle blíže nespecifikované 

listiny Lehmann z 23. listopadu 1590 uveden jako dvorský trabant (Hoftrabant).97 

Následující dokumenty potvrzují, že se Lehmannova pozice u dvora postupně zlepšuje. 

Mezi léty 1592 a 1595 jako Leibtrabant (komorní či osobní trabant) pobírá měsíční plat 

                                                           
91 Podle Sandrarta Balthasar Peltzer, Paulus von Vianen, Hans von Aachen a Caspar Lehmann obývali 
v Praze stejné místnosti. 
92 Sandrart (pozn. 33), s. 345–346. 
93 Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 58–59. 
94 Zpráva je dochovaná v Hofkammerarchiv Wien, Holfzahlamts-Rechnung 1588, fol. 489. Poprvé byla 
publikovaná v Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, band 
7, Reg. 5481, Pazaurek 1902 (pozn. 42), s. 34. 
95 Zpráva dochovaná v Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamts-Rechnung 1590, fol. 572. Poprvé byla 
publikovaná v Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, band 
7, Reg. 5500.  
96 Reichshofrat je jeden ze dvou nejvyšších soudních institucí ve Svaté říši římské národa německého; 
Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsachiv, Reichshofrat, Exhibiten-Protokolle des 16. 
Jahrhunderts, Band 6 [1590–1591], fol. 37v. http://documenta.rudolphina.org/Regesten/A1590-05-19-
00913.xml, vyhledáno 6. 3. 2017. 
97 Röver (pozn. 41), s. 258. 

http://documenta.rudolphina.org/Regesten/A1590-05-19-00913.xml
http://documenta.rudolphina.org/Regesten/A1590-05-19-00913.xml
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8 florinů s příspěvkem 2 fl. na oblečení. V popisu a výčtu osob, které se účastnili 

říšského sněmu v Řezně v roce 1594, je Lehmann uveden právě mezi trabanty 

(Trabanten in fünfte Rotte).98 Ve stejném roce je řezáč zmiňován v rožmberských 

účtech a je mu postupně vyplaceno 127 a 9 kop, což dokládá jeho činnost i mimo Prahu. 

Pozdější záznamy řezáče však již neuvádějí.99 

Od 15. listopadu 1595 je Caspar Lehmann císařem povýšen na pozici harcíře 

(Hartschier).100 K povýšení se vázal i měsíční plat 12 fl.101 První léta své služby na 

dvoře Rudolfa II. popisuje sám Lehmann v doposud nepublikovaném dopise z 21. ledna 

1596 císaři Rudolfovi II., ve kterém ho upozorňuje na dluh, který mu vznikl u ženského 

kláštera sv. Jana v Lübecku (…wie das nuhn inch vber die gantze 7 Jahr lang ahn dero 

hoff vor ein steinsneider bin gebraucht worden, so wol auch nuhn mit meiner Kunst des 

Edlgestain sneidens nicht allein von E. K. M. bin gebrauchett worden, sonder Bush E. 

K. M. zu Ehren mic[h] von Anderen fremden potetanten vnd Fursten…auch vnder disem 

4 Jahr langk ihn E. K. M. Leib Quardi vor eninen Leib Trabanten…gedienet…vnd nuhn 

neu auf E. K. M. beuelch wideru[mb] zu einem Hartschier aufgenommen…).102 

15. října 1600 byl podle Rövera Lehmann povýšen na pozici dvorského 

služebníka se dvěma koňmi (Hofdiener) s platem 20 zlatých.103 O rok později 

následovalo jmenování císařským řezáčem drahých kamenů (Kammer-

Edelsteinschneider), při zachování stejného platu.104 8. října 1602 se Caspar Lehmann 

stal měšťanem Malé Strany a zaručil se za něj císařský zlatník Zacharias Kleckner 

                                                           
98 Peter Fleischmann, Kurtze und aigentliche Beschreibung des zu Regenspurg in diesem 94 Jar 
gehaltenen Reichßtag sambt einverleibten Kay. Hofstadts unnd Corrigirten Tittulars auff der kay. Mtt. 
und deren Erb Königreich und Landen, auch auß Steyr, Kärndten, und Crain hohe und nidere Officier, 
Regiments Rath und Diener, so wol was auff den Hungerischen, Windischen und crabatischne Gränitzen 
für Bischofen, Prelaten, obristen, Hauptleuth, Rittmaister und andere Bevelchhabere verhanden, und wie 
sie mit Namen haissen. Zugleich was die Churfürstenund Fürsten, Gaistlich und Weltlich, für statliche 
Füten, graven, Herrn, vom Adelund andere, an ihren Höfen auff disem Reichstag bey sich gehabt. Und 
dann der Abwesenden Chur und Potschafften. Alles mit sondám fleiß zusamb beschriben, durch Petern 
Fleischman von Runtzelwitz, auff Semelwitz, zuJacobsdorff Erbsaß, Kay. May. Reichs Ehrenholdt. Mit 
einverleibtem Kay. Privilegio, solches inner fünff Jaren nicht nach zutrucken, 1594. Publikováno: 
Hausenblasová (pozn. 78), s. 418. 
99 František Mareš, Materialie k dějinám umění, uměleckého průmyslu a podobným, Památky 
archeologické XVII, 1896, s. 354. 
100 Všechny tři termíny odkazují k pozicím osobní stráže.  
101 Röver (pozn. 41) s. 258. Údaje čerpající z archiválií z Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtbücher von 
1588–1615, bez bližšího určení. 
102 Wien, Östereichsches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia 
miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596, Leheman. 
103 Röver (pozn. 41), s. 258–259. 
104 Listina ze dne 1. 9. 1601, poprvé publikováno: Pazaurek (pozn. 42), s. 9; publikováno též 
Hausenblasová (pozn. 78), s. 418. 
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(Glöckner) pocházející z Görlitzu a taktéž zlatník Jan Wendl Pensl.105 Pouze o dva dny 

později se v Radní knize trhové objevuje záznam, který dokládá Lehmannovu koupi 

domu ve Vlašské ulici na Malé Straně. Informuje nás o tom, že se stavba nacházela 

mezi domy stavitelů Francesca Mariniho a Giovanni Antonia Ferrari a také se dovídáme 

jméno první Lehmannovy manželky, Reginy. Původnímu majiteli Wolfu de Albertovi a 

jeho ženě Kateřině bylo zaplaceno 1300 zlatých rýnských.106 Díky zpracování Berní 

ruly z roku 1653 historikem Václavem Lívou je možno identifikovat Lehmannův dům 

jako nemovitost dnes označenou čp. 359/8 ve Vlašské ulici.107 V archivu hlavního města 

Prahy jsou v Knize stavebního dozoru dochovány zprávy o Lehmannových neshodách 

se sousedy, jež jsou datované do roku 1604. Namísto Giovanni Antonia Ferrari se 

v prvním záznamu zmiňuje již jeho žena Apolena de Ferrari a popisuje se zde navýšení 

společné zdi, za což Lehmann požadoval od své sousedky příspěvek ve výši 60 kop 

míšeňských. Druhá zpráva ze stejného roku již uvádí nového majitele stejného domu 

(čp. 360/6) Tomáše Margariniho di Pardi, hlídače císařských lvů, který si stěžuje na 

Lehmannem vystavěné okno do jeho dvora, které muselo být zamřížováno.108  

Ve stejný den (10. října 1602), ve kterém je evidována koupě domu na Malé 

Straně, se zároveň Lehmann zadlužuje a půjčuje si sto zlatých rýnských od Jana 

Svitavského z Bochova, převora kláštera sv. Tomáše na Malé Straně a sv. Kateřiny na 

Malé Straně.109 Následují další archivní zprávy, které informují o Lehmannových 

dluzích. Dlužné částky Lehmanna a jeho ženy se postupně navyšují. V roce 1603 na 170 

kop míšeňských, které si půjčuje od Octaviana Strady, v roce 1604 se půjčka vyšplhala 

do výše 400 kop míšeňských, o dva roky později se již jedná o částku 600 kop 

míšeňských.110 Ani zvýšení finančního ohodnocení z 20 na 30 zlatých měsíčně, které 

Lehmann v roce 1603 obdržel, nezvrátilo tedy jeho postupné zadlužování.111 Jméno 

Caspara Lehmanna se následně objevuje i v odlišných souvislostech. Figuruje ve 

                                                           
105 Archiv hlavního města Prahy, Kniha městských práv 1587–1639 (sign. č. 567), fol. 67. Poprvé 
publikováno: Pazaurek 1902 (pozn. 42), s. 9. 
106 Archiv hlavního města Prahy, Radní kniha trhová 1587–1616 (sign. č. 2215), fol K 19. Poprvé 
publikováno: Pazaurek 1902 (pozn. 42), s. 9. 
107 Václav Líva, Berní rula 3. Pražská města. Praha 1949, s. 125–127. 
108 Archiv hlavního města Prahy, Kniha stavebního dozoru 1601–1678 (sign. č. 159), fol. 8, 10. 
Publikováno:  Winter (pozn. 44), s. 521. 
109 Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622 (sign. č. 2173), fol. K4. Winter (pozn. 44), s. 
521. 
110 Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622 (sign. č. 2173), fol. K18, L3, L16, 03.  Winter 
(pozn. 44), s. 522. 
111 Poprvé publikováno Pazaurek (pozn. 24), s. 9; publikováno též v Hausenblasová (pozn. 78), s. 418. 
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vyšetřovacím protokolu, který zaznamenává výslech Philippa Ludwiga Gribelse při 

obvinění Albrechta Andresse Mayerna z čarodějnictví.112  

V časové posloupnosti navazují dokumenty, které se vztahují k roku 1605, 

letopočtu, jenž se objevuje i na signované Lehmannově číši, dnes 

v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Podle písemností, které nalezl Fritz Röver ve 

vídeňských archivech se zde objevuje Lehmannovo potvrzení o přijetí dvorského platu 

pouze do 15. května 1605, o měsíc později byl již ze své služby propuštěn.113 Jeho 

odchod bývá spojován s intrikami nejvyššího komořího Rudolfa II. Filipa Langa. Po 

svém odchodu z Prahy se Lehmann usadil v Drážďanech. První zpráva, která ho na 

saském kurfiřtském dvoře Christiana II. (1583–1611) zmiňuje, pochází z 8. dubna 1606 

a uvádí Lehmanna jako portrétistu a řezáře drahých kamenů (conterfecter und 

edelgesteinschneider).114 Zmínky o Lehmannovi nalezené v drážďanském archivu nás 

povětšinou informují o jím zhotovených či vyzdobených předmětech a následném 

finančním vyrovnání s Christianem II. 8. dubna 1606 bylo Lehmannovi vyplaceno 200 

Rg (rýnských zlatých) za čtyři řezané destičky s portréty samotného Christiana, jeho 

ženy Hedviky, jeho matky a bratra Johanna Georga.115 Ze stejného roku pochází 

vyúčtování, v němž Lehmann požaduje 200 tolarů za nádobu z českého křišťálu s víkem 

a nožkou vyzdobenou řezaným figurálním dekorem (…ein drinkgeschir auß Bemischen 

diamant mit deckl und figurhen geschitten lautt…).116 

Ze začátku následujícího roku se nám dochovala zpráva o vyplacení 200 R 

(rýnských zlatých) za 30 řezaných benátských sklenic (…an 200 R versprochenen 

Lohnn von 30 Venedischen glesern…).117 V následujících účtech nalezneme například 

vyrovnání za 6 malých skel se jménem a znakem Hedviky či nádobu z jaspisu,118 

topasovou skříňku k hodinám a 12 zlatých z celkových 46, vyplacených za 5 řezaných 

                                                           
112 Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, Band 19, Reg. 
16 407. 
113 Röver (pozn. 41), s. 260. Pramen citován pouze: Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher. 
114 Hauptsarchiv Dresden, Fach 7340. Wochenzettel 1605–1607, fol. 204. Poprvé publikováno: 
Holzhausen 1934 (pozn. 51), R 19, s. 109.  
115 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 109, R 19. Umístění Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7340. 
Wochenzettel 1605–1607, fol. 204. 
116 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 110, R 80. Umístění Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7317. 
Kammersachen anno 1606, 1. Teil, fol. 397. 
117 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 110, R 80. Umístění Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7340. 
Wochenzettel 1605–1607, fol. 540. 
118 10 Februar 1608 – 12 R Caspar Lehmann, edelgesteinschneidern, von 6 kleinen gläßgin mit meiner 
gnst. Frauen p. namen und wappern zu schneiden, uf ihrer churf. Gnad unterchirft zalt…Holzhausen 1934 
(pozn. 51), s. 111, R 27. Umístění Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7340. Wochenzettel 1607–1609, fol. 
115. 
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sklenic, z nichž největší nesla saský o dánský erb (…von 6 kleinen gläßgin mit meiner 

gnst. frauen p. namen und wappen zu schneiden,...einem uhrgeheuse von topasi 

geschnitten…vor 5 geschnittene Gleser, darunter uf das eine uf größeste das Sächßische 

und Dehnische wapen geschnitten uts…).119 

Odborná literatura se mírně rozchází v přesném vročení Lehmannova návratu do 

Prahy. Tradičně se má za to, že pobýval na saském dvoře mezi léty 1606 a 1608. Do 

roku 1608 se totiž datuje již výše zmíněný Lehmannův dopis bavorskému vévodovy, 

kde je uvedeno, že byl napsán v Praze. Před 9. říjnem 1608 taktéž vypovídal Lehmann 

v Praze proti Filipu Langovi, který byl v této době již uvězněn a vyšetřován. Podle jeho 

výpovědi Lang Lehmannovi přislíbil, že se stane hejtmanem na tachovském panství a 

výměnou za to měl od řezáče obdržet více řezaného skla, křišťálovou konvici, stejně 

jako z křišťálu řezanou sklenici se zlatým kováním, uloženou ve schránce z modrého 

sametu v hodnotě přesahující 200 tolarů (…dafür habe er Lang nicht nur viele schönen 

künstlich geschnitenen gläsern sondern auch aine ansehentliche von christall mit 

figuren geschnidtene kanten, desgleichen ain ganz cristallen trinkgeschier, in gold 

gefasst, in ainem plauen sammeten fueteral, welches alees uber die 200 taller betroffen 

und wert gewesen, welche ihm Lang abgeschwätzt habe, gegeben…).120 V tomto 

                                                           
119  258 R 6 g an 226 thalern Caspar Lehman, edelgestein- und glaßschneidern, als 100 R vor ein 
tringkgeschirr mit einem degkel und fuß von topasi geschnitten undt außwendigk mit zieraten. 57 R 3 g 
an 50 Rg vor eine kleine uhr mit vergultten redern sampt einem uhrgeheuse von topasi geschnitten. 34 R 
6 g an 30 Rg vor eine von jaspis ablenglicht gedrehete pulverflaschen. 14 R 6 g an 121/2 Rg vor 4 tutzent 
geschittenegranaten, so zu einfaßunge obbemelter pulverflaschne gebraucht worden. 52 R 12 g an 46 Rg 
vor geschnittene gleser, darunter uf das eine und größeste das Sächßische und Dehnische wapen 
geschnitten uts (upra) So uf meines ghst. Herrn bevehlich ehr gefertiget und unterthenigst 
uberantworttet, uf seiner churf. Gnad. Unterschnifft zaldt den 30. Marty anno 1608; Holzhausen 1934 
(pozn. 51), s. 111, R 26. Umístění Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7340. Wochenzettel 1607–1609, fol. 
203. 
120 Vor 1608 October 9 – Kaspar Lehemann, kaiserlicher Kammeredelstein und Glasschneider, beschwert 
sich gegen den kaiserlichen Kammerdiener Phillip Lang, es habe Lang ihm zugesagt, ihm die 
Hauptmannschaft der Herrschaft Dachau bei Kaiser Rudolf II. auszuwirken; dafür habe er Lang nicht nur 
viele schönen künstlich geschnitenen gläsern sonder auch aine ansehentliche von christall mit figuren 
geschnidtene kanten, desgleichen einem pauen sammeren fueteral, welches alles uber die 200 taller 
betroffen und wert gewesen, welche ihm Lang abgeschwärzt habe, gegeben. Lang aber habe ohne 
Ursache begonnen, ihn mit Neid und Hass zu verfolge, als ob er mit den Feinden Lang’s im 
Einverständnisse wäre, und habe beim kaiserlichen geheimen Rathe, Kämmerer und obersten 
Hofmarchall Jacob Preuner dahin gewirkt, dass ihm der keiserliche Dienst gekündet und seine monatliche 
Hofbesoldung von 30 Gulden aus dem Controlorbuche abgeschrieben worden sei, die er durch 
dreieinhalb Jahre habe entbehren müssen, worauf er mit seinem Weibe in grosser Trüsal und Kummer 
wegen der ihm mit Unrecht angethanenen Schande Prag verlassen ahbe, in töftliche Krankheiten 
gefallen und 36 Wochen mit unsäglichen einbüessen krank gelegen sei, wodurch er einen Schaden von 
1000 Gulden erlitten habe. Er stelle daher die Bitte, dass ihm wenigstens die an Lang gegebenen 
krystalenen Kandeln und Trinkgeschirre oder ihr Werth von 200 Thalern und die ihm böswillig entzogene 
Hofbesoldung, die nunmehr 1260 Gulden betrage, endlich der erlittene Schaden von 1000 Gulden aus 
dem Vermögen des Lang ersetzt weden möchten. In dorso: Presentatum 9. Octobris anno 1608. 
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jediném dokumentu se také objevuje Lehmannovo druhé křestní jméno Thomas.121 

Následně Lehmann žádá o kompenzaci za předchozí tří a půlleté období, ve kterém měl 

přijít o 1260 zlatých na dvorském platu. Poměrně barvitě líčí strasti a 36 týdnů 

churavění, kvůli kterým utrpěl škodu dalších 1000 zlatých. Lehmann žádá o 

kompenzaci oněch 1260 zlatých a navrácení řezaných křišťálových a skleněných 

předmětů, případně alespoň jejich hodnoty, 200 tolarů.122  

K dodatečnému přiznání dvorského platu od 15. června 1605 a prvním splátkám 

došlo až v lednu a říjnu roku 1609.123 Avšak je pravděpodobné, že Lehmannova činnost 

pokračovala až do roku 1610 i v Drážďanech a pobyt na pražském dvoře představoval 

spíše kratší časový úsek. Dokládá to i cestovní dokument („Paßbortts“) pro něj 

vystavený saským vévodou Christianem II. z 9. února 1610, jenž opět zmiňuje tři a půl 

roku trvající službu.124  

V životopise Caspara Lehmanna bývá zdůrazňováno získání privilegia na řezbu 

skla, vydaného Rudolfem II. Tuto informaci uvedl Joachim von Sandrart ve své 

encyklopedii umění Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste, vydané 

poprvé v roce 1675.125 V hesle náležejícím Lehmannovi nás Sandrart informuje, že 

privilegium bylo císařem Rudolfem II. vydáno 10. března 1609 a následně z něj 

cituje.126 Privilegium mělo být vystaveno za velké zásluhy při objevení řezby skla a jeho 

                                                                                                                                                                                     
V poznámkách je uvedeno, že F. Lang s tvrzením o tachovském panství a řezaném křišťálu v sametovém 
obalu nesouhlasí; Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, 
Band 19, Reg. 16878.  Winter (pozn. 44), s. 522. 
121 Vor 9 October 1608 —Kaspar Thomas Lehemann, kaiserlicher Kammersteinschneider, sagt unter 
Anderen gegen Philipp Lang aus, Lang habe den Alchymisten Nicolaus Vick, der vom Könige von Polen bei 
Kaiser Rudolf II. des Landesverrathes angeklagt worden sei, gegen verschiedene Geschenke asu dem 
Gefängnisse entlassen und ihn wie winen Sohn bei sich behalten. Ein Mailänder Steinschneider 
Ambrosius, dem der KAiser auf Lang’s Betreiben viele Trinkgeschirre und andere Sachen theuer genug 
abgekauft habe, habe dem Lang dafür ein schen guldene medei mit einem camosei und andeten steinen 
versetzet und der frauen ein paternoster von lapis lazuli geschenkt, und als ihm die Kaufsumme, die mit 
20,000 Gulden angewiesen war, ausgezahlt worden sei, habe er Lang einen grossen Theil davon geben 
müssen. In dorso: Presentatum 9 octobris anno 1608. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des 
Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, Band 19, Reg. 16 877. 
122 Pozn. 120. 
123 Wien, Österreichisches Staasarchiv, Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und Hofkammerarchiv. Alte 
Hofkammer, Hofzahlamtsbücher, Band 60 [1609], fol 235v. 
124 Baumgärtner 1993 (pozn. 54), s. 3304–3307. 
125 Joachim von Sandrart, Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste, Nürnberg, 1675, 
1679, 1680, http://ta.sandrart.net/en/, vyhledáno dne 14. 3. 2017. Joachim von Sandrart (1606–1688) 
se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem. Působil jako malíř nejen v dnešním Německu, ale i Anglii, 
Nizozemí a Itálii. Od 60. let pracoval na encyklopedii Teutsche Academie. Od roku 1672 žil v Norimberku. 
126 SO ist auch bey höchst-gedachten Käysers Rudolphi Regierung/ die Kunst des Glasschneidens wieder 
von neuem erfunden/ und an den Tag gebracht worden/ und haben Ihre Majest. den Authorn und 
Erfindern Caspar Lehmann/ Ihrer Majestät Cammer-Edelgestein- und Glasschneidern/ wegen solcher 
neuen Erfindung/ stattlich recompensirt/ und mit hohen Gnaden und Privilegien versehen/ allermaßen 

http://ta.sandrart.net/en/
http://ta.sandrart.net/en/person/view/571
http://ta.sandrart.net/en/person/view/571
http://ta.sandrart.net/en/person/view/411
http://ta.sandrart.net/en/person/view/571


31 
 

zavedení do praxe. Z toho důvodu nikdo jiný bez jeho svolení toto umění nemůže 

vykonávat, vylepšovat ani ho prodávat. Při porušení měli být viníci potrestáni pokutou. 

V dalším textu Sandrart uvádí, že privilegium v jeho době ještě existovalo a přešlo 

z Lehmanna na jeho žáka Georga Schwanharta st. a posléze i na jeho oba syny, 

Heinricha a Georga ml.127  

                                                                                                                                                                                     
höchstermeldtes Käysers/ zu Prag/ Anno 1609. den 10. Martii/ ihme Käyser Rudolphus privilegirt ihn 
hoch.Lehmann allergnädigst-ertheiltes Diploma, so noch in Originali vorhanden/ zu erkennen gibt/ 
worinnen unter andern folgende Formalia befindlich/ etc. Und thun kund jedermänniglich/ daß uns 
Unser Cammer- Edelgestein- und Glasschneider/ Caspar Lehmann/ gehorsamst zu erkennen geben/ was 
maßen er nun/ von etlichen Jahren hero/ mit großer Bemühung/ fleißigem Nachsinnen/ und nicht 
geringem Unkosten/ die Kunst und Arbeit des Glasschneidens erfunden/ und ins Werk gerichtet/ etc. und 
darum ihme unserm Cammer-Edelgestein und Glasschneider Caspar Lehmann/ diese besondere Gnade 
gethan/ und Freyheit gegeben; thun ihme auch solche hiemit wißentlich/ in Kraft dieses Briefes/ also und 
dergestalt/ daß er obbemeldte seine neu-erfundene Kunst und Arbeit allenthalben frey und ungehindert 
machen/ üben und treiben/ und keiner/ wer der auch seye/ ihme solche Kunst und Arbeit/ ohne sein 
Bewilligen und Zugeben/ nachmachen/ treiben/ feil haben oder verkauffen solle noch möge. Und 
gebieten darauf allen und jeden Churfürsten/ Fürsten/ etc. etc. und sonsten allen andern unsern und des 
Reichs/ auch unserer Königreiche erblichem Fürstenthum und Lande Unterthanen und Getreuen/ in was 
Würden/ Stand oder Wesen die seyn/ ernstlich und festiglich mit diesem Brief/ und wollen/ daß Sie mehr 
gedachten unsern Cammer-Edelgestein und Glasschneidern/ Caspar Lehmann/ bey diesem unserm 
Käyserl. Privilegio, festiglich handhaben/ auch den oder diejenigen/ so sich in Ihren Landen/ Oberkeiten 
und Gebieten/ demselben zuwider zu handeln unterstehen würden/ auf des Erfinders oder seines 
Gevollmächtigten Ansuchen und Begehren/ zu gebührender Straffe anhalten/ und sich keineswegs 
waigern/ als lieb einem jeden sey/ unsere Käyserl. Majest. Ungnade und Straffe/ und darzu 
eine Poen, nämlich zwanzig Mark löhtigs Golds/ zu vermeiden/ etc. etc. Es hat aber 
dieser Lehmann solche hohe Begnadigung in Warheit billig verdienet/ allermaßen er Zacharias 
Belzer.und sein Mitgenoß Zacharias Belzer (welche beyde des Hans von Achen/ und Paul von Vianen/ 
vertraute Freunde/ und meistentheils zu Hof in einerley Zimmern beysammen logirt gewesen) solche 
fürtrefliche und Kunstreiche Werke in Crystall und Glaß(dern theils in Käyserlichen Schatzkammern/ und 
auch in Churfürstlicher Residenz zu München annoch vorhanden) ausgefärtiget/ daß selbige von allen 
Kunstverständigen höchlich bewundert und gelobet werden.… Sandrart (pozn. 33), s. 345—346. 
127 GEorg Schwanhardt der ältere (deßen Vorfahren von Heltburg in Henneberg: Sein Anherr Johann ein 
Pfarrer zu Rotenburg/ sein Vatter auch Johann/ ein künstlicher Schreiner und Büchsenschiffter/ der 
sonderlich schöne eingelegte Arbeit von Perleinmutter gemacht/ und das Sein Vatter erfindet das 
geflamte hobeln.geflammete Hobeln/ welches hernacher sein Tochtermann Jacob Hepner divulgirt/ am 
allerersten inventirt hat/ gewesen) Selbiger hat in seiner Kindheit bey seinem Vatter in Schreiner-Werk/ 
nachmals bey Christoff Harrig im Bildhauen/ folgends zu Prag im Sammetschneiden/ (welches selbiger 
Zeit hochgeachtet/ und im Brauch gewesen) sich exercirt/ und endlich bey obgedachtem Lehmann die 
damaln neue Kunst des Glasschneidens/ gebührlicher und richtiger Weiß erlernet/ ist auch von ihme/ 
und Paul von Vianen (der ihme Schwanhardten unterschiedliche Visierungen fürgezeichnet) wegen seines 
fähigen Ingenii sehr geliebet worden/ maßen er auch bey seinem Absterben/ (dann Schwanhardt/ biß an 
sein End/ so lediges Standes geschehen/ bey ihme geblieben) sein Privilegium und Gerechtigkeit/ nebenst 
andern Sachen/ an Schwanhardten erblich übergeben. Selbiger hat hernacher die Kunst noch 
mehrers excolirt/ und durch unterschiedliche Inventiones, insonderheit des hellen oder blanken 
Schneidens/ noch höher gebracht/ auch hierdurch/ und durch Erfahrenheit in vielen Wißenschaften/ 
sowoln sinnreiches Judicium, und modeste verständige angenehme Discursen/ sich bey hohen 
Käyserlichen/ Königlichen/ Chur- und Fürstlichen/ auch allen mit ungemeinen Wißenschafts- und Kunst-
Geist begabten Personen/ beliebet und belobet gemacht; Allermassen auch letzt-verstorbene Käyserl. 
Majest. das gehabte Privilegium noch mehrers extendirt/ und auf seine/ Schwanhardts beede 
Söhne/ Heinrich und Georgen continuirt/ auch ihne zu Ihrer Majest. und des gesamten Erzhauses 
Oesterreich Dienern und Kunst-Factornangenommen und bestättiget. Ob wolen nun zuvor obbesagte 
Künstlere/ das Glaßschneiden/ so viel den Verstand und die Zeichnung belangt/ zur perfection gebracht/ 
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Badatelé věnující se Casparu Lehmannovi se pokouší interpretovat text 

privilegia s vědomím, že řezáč nemohl, jak bylo také ukázáno výše, být skutečným 

objevitelem řezby skla. Jan Koula předpokládá, že bylo privilegium uděleno za 

"zvláštní, zdokonalený způsob broušení".128 Oproti tomu Albert Ilg přejímá názor Carla 

Friedricha, který se domníval, že Lehmann vytvořil přenosné řezací zařízení, jelikož 

mylně předpokládal, že do té doby bylo k řezbě využíváno pouze velkých brusných 

kol.129 Gustav Pazaurek v roce 1902 správně uvádí, že přenosná řezací souprava 

(Tretvorrichtung) existovala již dříve a přisuzuje Lehmannovi spíše úpravu techniky 

řezby z drahých kamenů na sklo a s tím související nějaká drobná vylepšení, s čímž 

souhlasí i Zikmund Winter a Robert Schmidt.130  

Erich Meyer-Heisig a Zuzana Pešatová připouští, že objevitelem řezby skla 

Lehmann není, avšak otázku, čím si mohl Lehmann privilegium zasloužit, nechávají 

otevřenou.131 Meyer-Heisig předpokládá, že tvrzení Sandrartovo lze vysvětlit jistým 

nadsazeným přednesem. Meyer-Heisig upozorňuje na to, že Sandrart měl příležitost se 

v Norimberku setkat i se Schwanhartem a v době práce na jeho knize i s jeho syny a 

tudíž musel být správně informován.132 Fritz Röver nemá pochybnosti o tom, že 

privilegium existovalo, vzhledem k tomu, že Sandrart výslovně píše, že je mu ještě 

k dispozici. Upozorňuje však na jeho faktickou platnost. V roce 1609 již vládu nad 

Rakouskými zeměmi, Uhrami i Moravou převzal Rudolfův bratr Matyáš, a z toho 

důvodu mohlo být privilegium vymahatelné pouze v Čechách.133 Stanislav Urban 

předpokládá, že privilegium mělo sloužit jako kompenzace za prožité příkoří a nucený 

                                                                                                                                                                                     
so ist jedoch Unterscheid des alten und jetzigen Glasschneidens.ihnen wegen der allzustarken und 
rauhen Werkzeuge/ dern sie sich gebraucht/ die Lindigkeit und Lieblichkeit zu exprimiren unmöglich 
gewesen/ maßen an denen nach vorhandenen großen schweren Instrumenten und Rädern (worzu sie 
Gehülffen und Radzieher/ von denen hernach das noch grassirende Unkraut der Stimpler entsprossen/ 
gebrauchen müßen) zu verwundern ist/ daß sie noch so viel/ als sie gethan/praestiren können: Daher 
man sich auf bequemere und schicklichere Instrumenten bedacht/ auch selbige/ durch fleißiges 
Nachsinnen und Ubung/ nunmehr dergestalten zur Hand gerichtet/ daß das jetzige Glaßschneiden/ 
gegen der ersten harten Arbeit/ als ein Lustspiel zu achten/ auch alle Natur gemäße Lindigkeit 
und Emollition, es sey in Bildern/ Thieren/ Gewächsen/ Landschaften Contrafäten und andern/ da man 
nur Verstand und Fleiß anwenden will/ leichtlich heraus zu bringen ist. Es könten auch die jetzigen 
Glaßschneider/ bey so großen habenden Vortheil/ sich bey Kunstverständigen/ viel mehr belobt machen/ 
wann sie ein wenig mehr auf Reisen und Reysen/ ichwill sagen/ auf Zeichnen und Auswandern/ als auf 
junges Verheurahten/ und hernacher in die Kuchen zu arbeiten/ sich befleißen möchten. Sandrart (pozn. 
33), s. 346. 
128 Koula 1890 (pozn. 38), s. 546. 
129 Friedrich (pozn. 36); Ilg (pozn. 37), s. 370—374. 
130 Pazaurek 1902 (pozn. 42), s. 9; Winter (44), s. 520; Schmidt (pozn. 46), 232—233.  
131 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 116; Pešatová (pozn. 62), s. 10. 
132 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 116. 
133 Röver (pozn. 41), s. 261. 
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odchod z Prahy.134 Olga Drahotová uvádí získání privilegia pouze jako jeden z mnoha 

bibliografických údajů a podrobněji se jím nezabývá.135 Rudolf Distelberger 

zpochybňuje označení Lehmanna jako objevitele řezby skla s odkazem na starší řezané 

skleněné předměty, např. Heiltumkasten v Mnichově.136 Podle Rudolfa Strassera se opět 

Lehmann mohl zasloužit o rozvinutí tzv. Trempelzeug, přenosného řezacího zařízení.137 

Horst Hoffmann vysvětluje Sandrartovo tvrzení tím, že Lehmann stál na počátku nové 

epochy novověkého řezaného skla.138 

Autor, který ke konci svého života odmítl Sandrartem doložené privilegium byl 

Gustav Pazaurek.139 Díky objevení nedokončeného Pazaurkova rukopisu Sabine 

Baumgärtner víme, že Pazaurek považoval privilegium za dodatečný podvrh, kterému 

Sandrart uvěřil („nachträgliche Fälchung“).140 Argumentoval tím, že již před rokem 

1609 byl Lehmann nazýván řezáčem skla a zároveň skutečností, že nebyl v oboru řezby 

skla zdaleka solitérem. Jak bylo výše popsáno, podle vlastních slov se sám vyučil řezbě 

drahých kamenů a skla v Mnichově, lze tedy předpokládat, že existovali i jiní umělci, 

kteří se tomuto řemeslu věnovali, již byli Lehmannovými předchůdci i současníky. 

Pazaurek naráží též na otázku praktického využití privilegia. Upozorňuje na to, že 

nemohl existovat Lehmannův monopol na řezbu skla tak, jak to doslovně podává 

Sandrart a taktéž zdědění výhradního privilegia Lehmannovým žákem Georgem 

Schwanhartem st. působícím posléze v Norimberku, považuje z hlediska místní 

konkurence za velmi nepravděpodobné.141 

 Joachim von Sandrart se svou encyklopedií, která zahrnovala umění a umělce 

od antiky po jeho současnost, proslavil. Při rozboru jeho díla bylo rozpoznáno, že 

                                                           
134 Urban 1976 (pozn. 12), s. 81. 
135 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 34. 
136 Distelberger, Rudolf Distelberger, Die Kunstkammerstücke, in: Prag um 1600. Kunst und Kultur am 
Hofe Rudolfs II., Essen 1988, s. 462. 
137 Rudolf Strasser – Walter  Spiegl, Dekoriertes Glas von der Renaissance bis zum Biedermeier, München 
1989, s. 53. 
138 Hoffmann (pozn. 79), s. 12. 
139 Pazaurek 1934 (pozn. 52); Pazaurek 1935 (pozn. 53). 
140 Es hätte sich aus den Kaiserlichen Kanzleien auch ein Entwurf eines solchen Diploms erhalten wenn 
win solches überhauppt erteilt worden wäre, oder wenigstens irgend eine darauf bezugliche Andeutung, 
was jedoch nicht der Fall ist. – Entscheidend ist aber vor allem, daß Lehmann, wenn er tatsächlich ein 
solches Privileg erhalten hätte, gegen David Engelhardt und andere Glasschneider, die kurz nach 1609 in 
und außerhalb Bömens im Glasschnitt tätig waren, unter Hinweis auf seine „Rechte“ Klage erhoben und 
doch ist mir z. B. aus den Prager gerichtbüchern jener Zeit , die ich durch gemacht [?] habe, nicht ein 
einziger solcher Fall bekannt geworden. Ebenso hätte sich G. Schwanhardt d. Ä., auf den dieses “Privileg” 
übertragen worden sein soll, unzweifelhaft gegen seine Nürnberger und sonstige Konkurenz gewehrt was 
ja auch nicht der Fall war. Baumgärtner 1993 (pozn. 54), s. 3305.  
141 Ibidem, s. 3305. 
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některé části autor kompiloval ze starší i soudobé literatury. Zdá se však, že právě část 

věnovaná řezáčům drahých kamenů a skla je původní, sepsaná Sandrartem na základě 

existujících podkladů.142 Citace listin s přesným uvedením data vydání (v tomto případě 

10. březen 1609) nejsou pro Sandrartův text typické, spíše se dá říci, že se jedná o 

výjimku. V textech Teutsche Academie u jednotlivých umělců případně v popisu jejich 

děl se spíše objevují nepříliš konkrétní informace, často bez přesného vročení. Citace 

listiny by mohla napovídat tomu, že zmíněné privilegium, přestože není dochováno, 

mohlo v době Sandrartovy práce na encyklopedii ještě existovat. 

Dokument, který, jak se zdá, existenci privilegia a pravost Sandratem 

publikovaných údajů potvrzuje, se nachází ve vídeňském archivu a zůstal až dosud 

nepovšimnut. Jedná se o krátký zápis v Reichstaxbücher, knize evidující platby daní za 

nejrůznější práva a privilegia. Stručný záznam o uděleném privilegiu pro Caspara 

Lehmanna na řezbu skla byl do této knihy zapsán 17. září 1609.143 Bohužel nic bližšího 

se zatím o samotném privilegiu nedozvídáme. Pokud bychom připustili, že privilegium 

existovalo, samostatnou otázkou zůstává, jakou mohlo mít faktickou platnost. Vzhledem 

k tomu, že známe ze stejného období i jiné řezáče skla a je zřejmé, že Lehmann tuto 

techniku známou od antiky sám nevynalezl, bylo by možné chápat privilegium spíše 

jako možnou kompenzaci za nesnáze spojené s Lehmannovým odchodem z Prahy. Tak 

si možná Lehmann vysloužil i druhé privilegium, které mu bylo uděleno 21. srpna 1609. 

To mu bylo uděleno nejen za více než dvacetiletou službu, ale osvobozuje jej i jeho 

potomky jako vlastníky domu ve Vlašské ulici od povinnosti hostit císařovy vojenské i 

jiné osoby.144 K projevům uznání Rudolfa II. vůči Lehmannovi můžeme počítat i 

schválení žádosti o povýšení Lehmanna do šlechtického stavu i s připojeným náčrtem 

jeho erbu z roku 1610. Této pocty se mělo Casparu Lehmannovi dostat za jeho oddanou 

                                                           
142 Jean-Louis Sponsel, Sandrarts Teutsche Academie kritisch gesichtet, Dresden 1896, s. 25. 
143 17 September 1609, Prag 
Priuilegiorum auf dz Glaßschneiden, für casparn Lehman, Ir Mt. Edlstainschneider. Tax 30 fl, Taxfrei. 
C[anzley] Jura 6 [fl] 
Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichkanzlei, Reichstaxbücher, Band 
119 [1609/1610], 1609, fol. 16v. 
144 Kaiser Rudolf II. verleiht seinem  Kammeredelsteinschneider Casparn Lehman vonwegen seiner 
behausung, alhie auf der Klainenstatt Prag in der Wellschen gassen gelegen, mit einlegung und furierung 
unsers hofgesinds und anderer leuth wider ire gelegenheit und gueten willen nit beladen noch beschwärt 
werden sondern solches furierens und einlegens genzlich enthebt und befreit sein sollen. – Datum zu 
Prag den 21. Augusti anno etc. 1609 
Wien, Österreichisches Staasarchiv, Böhmen, Personalprivilegien, lit. L. Poprvé publikováno in: Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, Band 7, Reg. 4699.  
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dvaceti čtyřletou službu.145 Konečnou platnost však listina nabyla až 28. září 1612, již 

však podepsaná císařem Matyášem (1557–1619).146  

Po smrti Rudolfa II. na začátku roku 1612 byla vyplacena řada dlužných částek 

dvorním umělcům. Lehmann v této době obdržel 120 zlatých jako čtyřměsíční plat za 

období od 1. července do 30. září 1609, tedy více než s dvou a půlletým zpožděním.147 

Ostatním umělcům jsou však zpětně propláceny i částky za rok 1605. Pro srovnání 

řezáči drahých kamenů Ambrosius, Alexander a Ottavio Miseroniové dostali za stejný 

časový úsek pouze po 40, 48 a 60 zl.148 Zdá se tedy, že Lehmannovo postavení bylo 

vzhledem k ostatním dvorním řezáčům výjimečné.  

Následující archivní zprávy se taktéž týkají financí a dluhů, které se Lehmann 

snažil u České komory vymoci.149 Je možné předpokládat, že Lehmann pobýval v roce 

1613 a 1614 v Linzi, kam císař Matyáš přemístil dvůr po Říšském sněmu v Řezně 

v roce 1613. Dokládá to i zmínka ve farní knize, podle které se Caspar Lehmann 1. 

ledna 1614 oženil se Sabine Gugler, se kterou měl posléze syna Wilhelma Rudolfa.150 

Ve stejném roce je již uváděn jako bývalý císařský řezáč kamene a skla.151 V roce 1617 

přišel do Prahy Paul Lehmann, také řezáč drahých kamenů, který pocházel z Uelzenu a 

byl pravděpodobně Casparovým příbuzným.  

                                                           
145 Tento údaj by však odkazoval již k roku 1586, jako začátku služby u Rudolfa II. 
146 Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Adel: Lehman, HZAB: 60, Röver (pozn. 41), s. 262. 
147 Wien, Österreichisches Nationalbibliothek, Hofzahlamtsrechnung 1611–1614, fol. 476. Poprvé 
publikováno in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1, 1910, 
Band 29, Reg. 19 513.  
148 Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1, 1910, Band 29, Reg. 
19 514–19 516. 
149 Finanzarschiv Wien, Böhmen, Fasc. 15 776, poprvé publikováno in: Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1, 1894, Band 15, Reg. 11 765; Österreichische 
Nationalbibliothek, Hofzahlamtsrechnung 1613-1614, fol. 378–379, poprvé publikováno in: Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1, 1910, Band 29, Reg. 19 544; 
Finanzarschiv Wien, Böhmen, Fasc. 15 777, poprvé publikováno in: Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1894, Band 15, Reg. 11 767, 11 768. 
150 Meyer-Heisig (pozn. 59), s. 129.; Hochzeitsbuch der Stadtpfarre Linz 1602–1669, s. 107.  
151 Kaspar Lehman, gewesener kaiserlicher Kammer- Stein- und Glasschneider, schreibt na die 
Hofkammer: Euer gnaden geruhen ob meinem voringen supplicirn sich gnedig zu entsinnen, 
welchergestalt nechst in gott verstorbene kais. May. Rudolphus II. löblichster gedechtnuss mir in abshlag 
meines rests 600 gulden reinisch auf die Schlesishe camer angewiesen, solches auch izige kais. Maj. 
confirmirt haben. Damit ich nun solches geld zu meiner sonderbahren noturft erheben möge, ist an euer 
gnaden mein gehorsamb bit, sie geruhen bei den gewesten jezo hie anwesenden kais. Hofzahlmeister 
herrn Joachim Huber diese verfügung zu thun, das er mir zu diesem end ein quittung, wie gebrauchlich 
ist, zustelle. Caspar Lehman, gewester kais. Cammerstais- und glasschneider. Expediert 19. Jänner 1614. 
Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1894, Band 15, Reg. 
11 767. 
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O posledních letech Lehmannova života se zachovaly cenné informace v díle 

Zikmunda Wintera, který měl na počátku 20. století přístup k archiváliím dnešního 

Archivu hlavního města Prahy, které byly bohužel zničeny při požáru 8. května 1945. 

Poslední dochovaná zpráva popisuje dluh 2000 kop míšeňských, jež si Lehmann 

vypůjčil v roce 1617 od Václava Hrzána z Harasova s příslibem splacení následujícího 

roku.152 Na umoření tohoto dluhu si podle Wintera znovu vypůjčil stejnou částku, 

tentokrát od hraběte Pavla Michny z Vacínova (1589–1632). Když uplynula lhůta pro 

splacení, měl dát Michna skrze císařského rychtáře Jana Hegnera zabavit Lehmannovi 

stůl a 59 hřiven stříbra. Zároveň stále nezaplacený dluh u Václava Hrzána vyústil 

v soudní proces, ve kterém ještě před bitvou na Bílé hoře bylo přiznáno právo Hrzána na 

Lehmannův dům. Jako katolík musel podle Wintera Lehmann také slíbit, že neuteče ze 

země. V roce 1621 se situace změnila a Hrzán musel dům vrátit a začal znovu soudní 

proces, ve kterém Hrzán převedl dluh na Roberta Lamberta. Dále mezi věřiteli figuroval 

Michna, ale i kupec Lampugnano. 23. března 1621 se měl Lehmann i s rodinou 

vystěhovat, následujícího roku však zemřel.153 27. června 1623 Lehmannova manželka 

Sabina nakonec jejich dům ve Vlašské ulici prodala za 4700 zl. rýnských Šimonu 

Švabkovi.154 Následující měsíc se pokusila vyrovnat dluhy a poslední zápis uvádí, že se 

rozhodla splatit 2317 kop 48 grošů Robertu Lambertovi.155  

 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622 (sign. č. 2173), fol. P 20.  Poprvé publikováno 
Winter (pozn. 44), s. 523. 
153 Winter (pozn. 44), s. 522–3. 
154 Archiv hlavního města Prahy, Kniha trhová 1616–1648 (sign. č. 2216), fol. E 27. Poprvé publikováno 
Pazaurek 1902 (pozn. 42), s. 9. 
155 Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622 (sign. č. 2173), fol. P 20. Winter (pozn. 44), s. 
523. 
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6. Díla připisovaná Casparu Lehmannovi 

6.1 Lehmannova číše156 [18,19,20] 

Skleněná číše s vyobrazením třech ctností byla objevena architektem Janem Koulou 

v roce 1882 ve schwarzenberských sbírkách na zámku Hluboká.157 [21] Číše byla 

získána do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze v roce 1953. V roce 1987 bylo 

bohužel zjištěno, že se číše uložená ve speciální schránce rozpadla na 15 fragmentů a 

množství drobných úlomků. Následně byla v roce 1997 restaurována Sandrou Davidson, 

která se příčinami poškození blíže zabývala.158  

Tato konická číše na zvonovité noze je 23 cm vysoká.159 Její sklovina má 

poměrně silné nažloutlé zabarvení s množstvím drobných bublinek. Její vnější plášť je 

téměř zcela pokryt bohatou řezanou výzdobou, jíž dominují ženské alegorie tří ctností 

NOBILITAS, POTESTAS a LIBERALITAS. Prostory mezi sedícími postavami jsou 

doplněny dekorativní prvky v podobě rostlinných úponků, květů a drobného hmyzu. 

Centrální postava NOBILITAS v ruce drží dva erby, atributy POTESTAS jsou žezlo a 

palmová ratolest a symboly LIBERALITAS glóbus a měšec s penězi. Pro jasnější 

odlišení jednotlivých postav se nad každou z nich nachází nápis, označující ctnost, 

kterou vyjadřuje. Po stranách soklu ve středové části se nachází na jedné straně 

signatura C. LEMAN a na straně druhé letopočet 1605. [22] Na nožce pod každou 

z postav nalezneme tři dekorativní festony, složené z rostlinných úponků, hroznů a 

ovoce. 

 Již Albert Ilg v roce 1889 rozpoznal erby Losensteinů a Rogendorfů znázorněné 

v rukou NOBILITAS.160 [23] Předmět byl tedy vytvořen na objednávku Wolfganga 

Sigismunda von Losenstein a jeho manželky Anny Susanny von Rogendorf. Ilg ještě 

předpokládal, že se jedná o svatební číši, což však časově příliš neodpovídá, jelikož 

                                                           
156 Lehmannova číše se nachází ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Z 279/1) 
157 Koula 1888 (pozn. 35). 
158 Okolnosti poškození Lehmannovy číše nejsou zřejmé. Číše trpí počínajícími projevy tzv. nemocného 
skla (postupná koroze), které mohly rozpad číše zapříčinit. Podle restaurátorky mohlo být poškození 
způsobeno taktéž nárazem do schránky, ve které byla číše přechovávána. Viz restaurátorská zpráva 
Sandry Davidson z 11. dubna 1997, zápis z porady ohledně konzervování a restaurování Lehmannovy 
číše ze dne 13. 5. 1988. Za zpřístupnění dokumentace děkuji Janě Černovské z Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze. 
159 OD [Olga Drahotová], heslo Caspar Lehmann, in: Eliška Fučíková – James M. Bradburne – Beket 
Bukovinská et al., Rudolf II.a Praha (katalog vystavených předmětů), Praha 1977, s. 145. 
160 Ilg (pozn. 37), s. 373.  
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jejich svatba proběhla již v roce 1592.161 Losenstein působil ve službách Rudolfa II. 

jako vojenský a císařský rada a jako dvorní maršál císaře Matyáše I. a Ferdinanda II.162  

Jelikož se na číši nachází signatura C. LEMAN byla vždy ústředním dílem, na 

jehož základě se Lehmannovi připisovaly další předměty. Jediným autorem, který na 

konci svého života v polovině 30. let 20. století zpochybnil autorství Lehmanna, byl 

Gustav Pazaurek.163 Badatel považoval dílo za problematické (…als der immerhin 

problematische Frauenberger Becher) a signaturu za neprůkaznou (mekwürdig 

unsicher).164 Přesto nebyl ve svých soudech příliš věcný a konkrétně upozorňuje pouze 

na květiny (zvonky) vedle trůnu NOBILITAS, jež podle něj jsou známy spíše 

z podstatně pozdějšího období a zároveň ve ztvárnění jednotlivých postav vidí velmi 

malou podobnost s pozdějšími pracemi, které jsou Lehmannovi připisovány.165 [24] 

Karel Chytil již v roce 1904 rozpoznal grafickou předlohu řezby v titulním listu 

cyklu mědirytin Johanna Sadelera st. z roku 1597, zobrazující pět alegorií dovedností 

prince SCHEMA, SEV SPECVLVM PRINCIPVM.166 [25] Na kartuši titulního listu 

najdeme věnování vévodovi Karlu Emmanuelovi Savojskému a jeho manželce Kateřině 

Michaele Španělské.167 Signatura v pravém dolním roku tisku Joan[n]. Stradan. Aca: 

demic[us] Flore[n]t[inus] uvádí autora původní předlohy, jímž byl Johannes 

                                                           
161 Drahotová 1980 (pozn. 2), s. 36. 
162 Drahotová 1997 (pozn. 159), s. 145. 
163 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 52. 
164 Sabine Baumgärtner, Űber Stein- und Glasschnitt. Zu einem unveröffentlichten Manuskript von 
Gustav E. Pazaurek, Teil II, Weltkunst Heft 5, 1994, s. 588. 
165 Die Form und Dünnwandigkeit des Glases müßte uns nicht befremden, denn solche Typen, namentlich 
aus Hall, kommen wiederholt vor…Aber die langgezogenen, verschlungenen Stauden, namentlich diie 
Glockenblumen neben dem Nbilitas-Thron kenne ich sobst nur auf wesentlich späteren Gläsern. 
Außerdem – und das ist gewiß nicht nebensächlich – stimmt die Behandlung des Figuralen und ihre 
ganze technische Ausführung gar So wenig überein mit den doch ganz anders gestalteten, nicht viel 
späteren Glasscbeiben für den sächsische Arbeiten Lehmanns herausstellen werden, Baumgärtner 1994 
(pozn. 164), s. 588. 
166 Huigen Leeflang (ed.), New Hollstein Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450–
1700, Johannes Stradanus, part III, Amsterdam 2008, s. 81–90; publikováno například Schmidt (pozn. 
46),  s. 233; František Jiřík, Česko sklo, Praha 1934, s. 59–60; Pazaurek 1935(pozn. 53), s. 42; Röver (pozn. 
41), s. 253; Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 121; Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Drahotová 1981 
(pozn. 2), s. 36; v některých pracích je autor grafické předlohy mylně uveden jako Aegidius Sadeler, např. 
Pešatová (pozn 62), nepag.; Robert Charleston, A 17th Century panel at Melbourne, nepublikovaná 
přednáška na The Corning Museum Glass Seminar, 1981. Existuje zvuková nahrávka přednášky ve Rakow 
Library, bohužel dostupná je v současnosti pouze první polovina; Distelberger (pozn. 136), s. 461; 
Hoffmann (pozn. 79), s. 16. 
167 V některých pracích mylně uváděna jako Kateřina Rakouská (Catherine of Austria, Katharina von 
Österreich), např. Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 36; Röver (pozn. 41), s. 253; Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 
54. 
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Stradanus.168 Sadelerova grafika je pravděpodobně založena na dnes ztraceném obraze 

namalovaném ve Florencii pro rodinu Medici. Mladší a méně kvalitní kopie tohoto 

obrazu ve sbírkách Národní galerie v Praze byla věnovaná salcburskému arcibiskupovi 

Markusovi Sittikovi hraběti Hohenems (1574–1619).169 

Předloha nebyla Lehmannem převzata beze zbytku. Sadelerova grafika, stejně 

jako původní Stradanův obraz poměrně detailně zobrazují architektonický rámec, ve 

kterém jsou postavy umístěny a jenž na číši chybí. Rovněž celý spodní pás grafiky, 

zobrazující dedikační kartuš ve středu, zůstal nevyužit. Uvolněné místo mezi postavami 

bylo oproti předloze vyplněno výše zmíněnými dekorativními prvky v 

podobě rostlinných úponků, vázy s květinami a ve spodní části číše naznačením krajiny 

pokryté trávou, z nichž rostliny vyrůstají. Mezi rostlinami lze rozpoznat hvozdík, 

zvonek a růži. Florální výzdobu doplňují motýli, můry, pavouk křižák a tiplice. [26,27] 

Ostatní části scény odpovídají zhruba předloze, i když často ve zjednodušené 

podobě. V porovnání s předlohou je postava LIBERALITAS na číši mohutnější 

s některými nepřesnostmi v anatomii těla. [28] Nejvýrazněji je to patrné na levé ruce a 

pravém chodidle ženské alegorie. Centrální postava NOBILITAS má na hlavě korunu, 

kterou někteří badatelé spojovali s císařskou korunou císaře Rudolfa II. zhotovenou 

v roce 1602.170 [29,30] V detailech se koruny odlišují, ať již umístěním perel či 

zakončením v podobě kříže, které vidíme na číši. Zpracování tváře můžeme nejlépe 

posoudit právě na středové postavě, jelikož u obou dalších postav je hlava znázorněna 

z profilu či tříčtvrtečního pohledu. Na rozdíl od předlohy je obličej kulatější, s plnějšími 

tvářemi. Za hlavou NOBILITAS se nachází dvě polopostavy andělů, jejichž spodní část 

těla je zakončena volutou. Jelikož se na předloze jedná o poměrně drobný detail, je zde 

patrné větší odchýlení od vzoru. Nepochopením či nejasností předlohy byl vyšší účes 

andělských postav, přetvořen do jakoby drobného vládcovského jablka s křížkem. Na 

rámech erbů v rukou NOBILITAS se na předloze objevuje různorodý dekor, který je na 

číši nahrazen jednoduchými pětilistými kvítky. Shodně i třetí alegorie POTESTAS má 

na číši oproti grafice mohutný krk a podobné rysy ve tváři jako NOBILITAS. 

Nejmarkantnější anatomické nesrovnalosti si můžeme povšimnout na chodidlech 

postavy, která jsou příliš drobná. [31,33] 

                                                           
168 Označovaný také jako Jan Van der Straet (1523–1605), malíř pocházející z Brug, působící posléze ve 
Florencii a Římě. 
169 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 36. 
170 Například Ilg (pozn. 37), s. 372; Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 42. 
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Nožka číše je zdobená třemi podobnými ovocnými festony, jejichž předobraz je 

možno snad hledat v pracích Jorise Hoefnagela.171 Nejbližší nalezené srovnání 

poskytuje ilustrace písmene F z publikace Mira calligraphiae monumenta.172 [32] 

V místech, kde se řezáč odchýlil od předlohy, můžeme hledat specifické rysy jeho stylu 

řezby. V případě Lehmannovy číše je to ztvárnění krajiny s občasnými valounky, 

pravidelně se opakujícími zářezy naznačujícími trávu a hojně se objevující pětilisté 

kvítky. Zároveň si u nápisů označujících jednotlivé ctnosti můžeme povšimnout 

horizontálněji položeného písmene S, které neodpovídá předloze a může být typické pro 

Lehmannovu řezbu. [34] 

V případě Lehmannovy číše a portrétní destičky Christiana II. byla Katharinou 

Müller a Heike Stege provedena analýza skelné hmoty.173 V případě Lehmannovy číše 

měření ukázalo neobvyklé hodnoty, velmi vysoký obsah oxidu křemičitého (SiO₂) 

zhruba 83 % a velmi nízkou hodnotu alkalické složky, méně než 8 %. Lze proto bohužel 

předpokládat, že výsledky analýzy byly pozměněny korozí, která se nachází na povrchu 

skla. Přesto je možno odvodit, že se jedná o sodné sklo, u něhož bylo použito sodného 

popela (Sodaasche). Nízké hodnoty železa, titanu a barya, ukazují k použití jemného, 

kvalitního písku.174 

Tvaru Lehmannovy číše nebyla doposud v odborné literatuře věnována větší 

pozornost, přestože se nejedná o unikátní, ale spíše o běžný tvar konického skleněného 

poháru.175 Pro srovnání je možné uvést číši z Kunsthistorisches Museum ve Vídni (inv. 

č. KK 3277), která je vysoká 26,8 cm i s víkem a je zhotovena z tmavě zelené sklené 

hmoty. [35] Její vnější plášť je zdoben rytým dekorem, zlacením a malbou za studena. 

                                                           
171 Pešatová (pozn. 62), s. 16. 
172 Georg Bocskay – Joris Hoefnagel, Mira calligraphiae monumenta, London 1992, fol. 132v. 
173 Katharina Müller, Farbloses Glas im Wandel der Zeit, Materialanalytische Untersuchungen an 
farblosen Gläsern des 13. Bis 17. Jahrhunderts mit Hilfe der Laser Induced Breakdown Spectroscopy und 
der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse, Berlin 2006, s. 173–174. 
174 Der Becher zeigt eine sehr ungewöhnliche Zusammensetzung. Dir SiO2-Werte sind sehr hoch (ca. 83 
%). Während die Alkaliengehalte sehr niedrig sind (Gesamtalkaliengehalt < 8 %). Man muss daraus 
schließen, dass sie Messung trotz Probenvorbereitung an einer korrosiv veränderten Oberfläche erfolgte. 
Es ist aber trotzdem möglich, die Zusammen-setzung des Originalglases abzuschätzen. Dir Oberfläche ist 
durch Korrosion (Auslaugung) an Alkalien (Na, K) verarmt. Da die Na-Ionen kleiner und dadurch moniler 
sind als K-Ionen, sins sie in stärkerem Maße durch Auslaugung betroffen. Weil außerdem die 
Informationstiefe der µRFA für Na wesentlich geringer ist, kann man annehmen, dass es sich nei dem 
ursprünglichen Glas mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein natriumreiches Sodaacheglas handelte. Die 
niedrigen Gehalte an Ca (3,5 % CaO) und Sr (0,02 % SrO) weisen darauf hin, dass das zugefügte 
Flussmittel gelaugte Sodaasche war. Aus den niedrigen Werten für Fe, Ti und Ba kann man erkennen, 
dass für den Becher offensichtlich ein relativ reiner sand zur Verfügung stand. Müller, s. 173—174. 
175 Krátkou poznámku k tvaru Lehmannovy číše, který se objevuje v tyrolské produkci skla, uvádí pouze 
v nedokončeném rukopise Gustav Pazaurek; Baumgärtner 1994 (pozn. 164), s. 588.  
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Druhá číše obdobného tvaru se uložena ve sbírkách The Corning Museum of Glass (inv. 

č. 79.3.329) a dosahuje 24, 2 cm. Je vytvořena z průhledné skloviny s šedo-hnědým 

podtónem a zdobena rytím diamantovým hrotem. Následující dva příklady číší jsou 

součástí sbírky Victoria & Albert Museum v Londýně. Číše s víkem (inv. č. 18&A–

1867) je vysoká 21, 5 cm a je zhotovena z čiré skelné hmoty s hnědo-šedým podtónem. 

[36] Výzdoba zlacením a emaily znázorňuje znak ferrarského vévody Alfonsa II. 

(1533–1597) a jeho manželky. Druhá číše nacházející se ve stejné sbírce je vysoká 20 

cm (inv. č. C.311–1936) a je zhotovena z čiré našedlé skloviny a vyzdobena emaily a 

zlacením. [37] 

Datace Všechny uvedené číše se datují do závěru 16. století s předpokladem, že 

by mohly pocházet ze sklárny v Hall či ze dvorské sklárny v Innsbrucku.176 Poháry 

vykazují podobnost s Lehmannovou číší nejen tvarovou, ale i sklovina se jeví velmi 

blízká (kromě poháru z Kunsthistorisches Museum, který je zhotovený z tmavě zelené 

skloviny ostatní příklady z čiré skelné hmoty vykazují velmi podobný podtón jako 

Lehmannova číše). 

6.2 Křišťálový džbánek177 [38] 

Křišťálový džbánek je ve sbírkách Kunsthistorisches Museum ve Vídni evidován 

v inventářích císařské kunstkomory od roku 1750.178 Válcovité tělo džbánku je ve 

spodní části vyduté a zdobené vybroušenými píšťalami. Stříbrná, pozlacená montáž 

s plochými granáty tvoří zdobené ucho, okraje víka a patky. Ucho ve vrcholu dekoruje 

postavička okřídlené mořské panny. Celková výška předmětu činí 14,5 cm. Řezaná 

výzdoba pláště je rozdělena do třech polí, které jsou vymezeny dvěma ženskými a 

jednou mužskou polopostavou. [39,40] Nejužší pole nacházející se v místě ucha je 

zdobeno stylizovaně pojatou růží, nad níž je zobrazen pavouk křižák. [41] Širší pole, jež 

jsou oddělena mužskou polopostavou, vyplňují květiny v podobě hvozdíku, zvonku a 

pravděpodobně pomněnky ve spodní části, ovocný feston se nachází ve středu a při 

horním okraji nalezneme dekorativní girlandu. Řezbu doplňuje hmyz, mezi kterým je 

možno rozpoznat různé druhy můr a mouchu. [42,43] Polopostavy nesou na hlavách 

nůše s ovocem a jsou zobrazeny bez paží. Jejich tváře jsou vyhotoveny bez větších 

detailů. Kolem polopostav se po obou stranách nachází ozdobný perlový dekor, jenž je 

                                                           
176 Page (pozn. 31), s. 48–79. 
177 Džbánek se nachází ve sbírkách Kunsthistorisches Museum ve Vídni (inv. č. KK 1387). 
178 Inventář z roku 1750, V 71, s. 234, Distelberger (pozn. 136), s. 461. 
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na jedné straně ukončen čtyřlistým kvítkem a ve spodní části oválným prvkem. Jedná se 

o dva detaily, které je možno nalézt i na ostatních dílech, jež se Lehmannovi připisují 

(Lehmannova číše, portrétní destička Christiana II.). 

Propojení džbánku s Lehmannovou číší poprvé vyslovil architekt Jan Koula 

v roce 1892.179 Při studiu předmětu došel k názoru, že motivy květin, hmyzu i ovocných 

festonů jsou téměř totožné s obdobnými motivy na Lehmannově číši a tudíž určil 

Lehmanna jako autora i této řezby. Koula upozorňuje zvláště na detail drobných hroznů, 

které podle něj nejsou typické pro italskou řezbu a vyobrazení pětilisté růže a pavouka, 

které je dle jeho soudu shodné se signovanou číší. Gustav Pazaurek připouští podobnost 

s Lehmannovou číší, avšak otázku autorství nechává otevřenou.180 Kromě něj však 

všichni ostatní badatelé vídeňský křišťál do úzké souvislosti s Lehmannovou číší dávají 

a tím potvrzují Lehmannovo autorství.181 Rudolf Distelberger i Olga Drahotová 

propojují ovocné festony nejen s obdobnými motivy na nožce Lehmannovy číše, ale 

také s festony dekorujícími dolní část portrétní destičky Christiana II.182  

Srovnání řezby džbánku s Lehmannovou číší i destičkou s portrétem Christiana 

II. se jeví jako opodstatněné. Dokládá to i stejný výběr a zpracování květin a hmyzu, 

které se na džbánku a Lehmannově číši objevují, rovněž čtyřlisté kvítky i motiv 

oválného medailonu. Ozdobný ornament nacházející se v soklu trůnu NOBILITAS na 

Lehmannově číši se opakuje v girlandě křišťálového džbánku, na nožce křišťálového 

poháru s vyobrazením Diany a Aktaióna a v mírně pozměněné podobě také na destičce 

Christiana II. 

6.3 Destička s portrétem Rudolfa II. (1552–1612)183 [44] 

Portrét Rudolfa II. byl získán do majetku Kunsthistorisches Museum ve Vídni v roce 

1842 ze sbírek na zámku Ambras u Innsbrucku. Obdélná skleněná destička s nahnědlým 

podtónem má rozměry 19,3 x 13 cm a není uložena v žádném rámu. Vzhledem 

k orientaci nápisu byla řezba provedena ze zadní strany.  

Stojící císař je zobrazen v brnění, v pravé ruce drží maršálskou hůl a levou se 

opírá o meč. Jeho pohled směřuje doprava. Před ním se nachází stůl, na němž je 

                                                           
179 Koula 1890 (pozn. 38), s. 545–550.  
180 Baumgätner 1994 (pozn. 164), s. 588. 
181 Vávra (pozn. 55), s. 139; Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 122; Meyer-Heisig  1967 (pozn. 59), s. 121; 
Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 36; Hoffmann (pozn. 79), s. 16. 
182 Distelberger 1988 (pozn. 136), s. 461; Drahotová 1997 (pozn. 159), s. 145. 
183 Destička se nachází ve sbírkách Kunsthistorisches Museum (inv. č. KK 3389) 
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položena koruna a žezlo. Scénu v horní části uzavírá drapérie v jednom roku a orel 

držící v pařátech šíp a pásku s nápisem ADSIT. V zobáku má pravděpodobně naznačené 

blesky. 

Propojení portrétní destičky Rudolfa II. s dílem Caspara Lehmanna navrhl již 

Albert Ilg.184 Pro Hanse Krise bylo připsání tohoto díla Casparu Lehmannovi pouze 

hypotetické.185 Gustav Pazaurek se pokusil o propojení tohoto portrétu spíše s osobou 

Valentina Drausche, přinejmenším byl podle něj autorem nejnáročnější části – řezby 

hlavy. [45] Pro zbytek portrétu předpokládá méně zdatného Drauschova žáka, možná i 

Lehmanna.186 Pazaurek také nalezl grafickou předlohu pro znázornění orla s šípem a 

devizou.187 Jedná se o medailon reprodukovaný v publikaci Symbola Divina et Humana 

Pontificum, Imperatorum, Regum, vydané Aegidiem Sadelerem v roce 1601 podle 

Ottavia Strady.188 Deviza ADSIT (ADJUVANTE DOMINO SUPERABO 

IMPERATOREM TURCARUM) odkazuje k vytoužené porážce Turků. 189 [46,48] 

Meyer-Heisig předpokládá, že Lehmann pro portrétní řezbu Rudolfa II., ale i 

Heinricha Julia a Ludwiga V. využil kompozice převzaté od Hanse von Aachen.190 

Konkrétní předlohu uvádí Olga Drahotová. Jedná se o kresbu z dílny Hanse von Aachen 

z roku 1603.191 [47] Rudolf II. je zde znázorněn v celé postavě ze tříčtvrtečního 

pohledu, stojící u stolu, na němž je položena koruna a žezlo. Drahotová přepokládá, že 

je na kresbě znázorněna přímo osobní koruna Rudolfa II.192 Oproti kresbě je řezba hlavy 

znázorněná z profilu, podle Drahotové provedená podle vzoru mince či medaile. 

Vzhledem k předloze datuje vznik díla taktéž do roku 1603.193 Kresba je však málo 

detailní a obzvláště koruna je naznačená velmi zběžně a příliš neodpovídá skutečné 

podobě koruny Rudolfa II. Pravděpodobnější předlohou mohl být grafický list 

                                                           
184 Koula 1890 (pozn. 38), s. 550; Röver (pozn. 41), s. 252. 
185Ernst Kris, Meister und  Meisterwerke der Steinschneidekunst in der Italienischen Renaissance, Wien 
1929, Band 2, s. 190.  
186 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 33–34. 
187 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 35; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 37. 
188 Symbola divina et humana, Pontificum, Imperatorum, Regum: accessit brevis isagoge Jacobi Typotii 
ex Musaeo Octavii de Strada, vol. 1, fol. 24. 
189 Pazaurek (pozn. 53), s. 35; druhou variantu přepisu devizy (AUXILIUM DOMINI SIT INIQUIS TERROR) 
předpokládá např. Kunsthistorisches museum Wien. 
190 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 126; Meyer-Heisig 1967 (pozn. 59), s. 121. 
191 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 37; Distelberger 1988 (pozn. 136), s. 461. Kresba je uložena ve sbírkách 
Szépmüvészeti múzeum v Budapěšti (inv. č. 310); Rüdiger an der Heiden, Die Porträtmalerei des Hans 
von Aachen, Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Band 66, 1970, s. 135., s. 215–216, 
taf. 186. 
192 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Drahotová (pozn. 2), s. 38. 
193 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 38; Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 55. 
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vytvořený podle Hanse von Aachen Aegidiem Sadelerem v roce 1604, který ukazuje 

polopostavu císaře ve zboji s mečem a maršálskou holí.194 

Styl řezby se zdá velmi podobný následujícím destičkám s portrétem Christiana 

II. i Heinricha Julia, obzvláště se podobnost projevuje v detailech plastické řezby 

obličeje, uší, vlasů a vousů. 

6.4 Destička s portrétem Christiana II. (1583–1611)195 [49] 

Destička s portrétem saského kurfiřta Christiana II. byla do sbírek 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze získána v roce 1906 jako dar Vojtěcha rytíře 

Lanny.196 Obdélná destička s okosenými rohy byla vytvořena z čirého skla s šedým 

podtónem. Její rozměry jsou 25 x 19 cm. V 19. století byla vložena do barevného 

skleněného rámu. V levé části destičky je zřejmé, že malá část výzdoby chybí. Řezba 

byla vzhledem k orientaci nápisu provedena z přední strany. 

Poprsí Christiana II. se nachází v oválném medailonu ve středu scény. Kurfiřt, 

jehož pohled je směřován doprava, je oděn v brnění, drže meč v levé ruce. [51] 

Dekorativní rám medailonu je tvořen dvěma postavami okřídlených karyatid, jež 

vyrůstají z rohů hojnosti. Nad hlavou Christiana se nachází kurfiřtský klobouk. 

V horních rozích destičky jsou vyobrazeny svazky trofejí s ovocem a květinami, ve 

spodních rozích již pouze ovocné festony s květinami. [52] Všechny části dekorace jsou 

vzájemně propojeny stužkami a rostlinnými úponky. V horní části nalezneme nápis  

CHRIST:II.D.G.DVX.SAX:ELE: (v přepisu Christian II. Dei Gratia Dux Saxoniae 

Elector) v bohatém rámování se dvěma maskarony po stranách. [50] Pod středovým 

medailonem je znázorněn drobný strom, z jehož větví visí znak saský a míšeňský. [53] 

První připisuje destičku s portrétem Christiana II. Casparu Lehmannovi Robert 

Schmidt v roce 1922.197 Do Lehmannova díla ji zahrnuje i Walter Holzhausen a Gustav 

Pazaurek, kteří destičku spojují s archvní zprávou z 8. dubna 1606, podle které měl 

dostat Lehmann zaplaceno za čtyři řezané destičky s portréty Christiana II., Hedviky 

Dásnké, kurfiřtovy matky a bratra Johanna Georga (…vor 4 geschnittene christellin 

taffeln, darein m. gnst. Herr und seiner churf. G. geliebten gemalins, ingleichen dero 

frau mutters und bruders…).198 Podle Pazaurka je zpodobnění okřídlených polopostav 

                                                           
194 Grafický list se nachází například ve sbírkách British Museum (1870,1008.2031). 
195 Destička se nachází ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (inv. č. 10 341). 
196 Drahotová 1997 (pozn. 159), s. 145. 
197 Schmidt (pozn. 46), s. 234. 
198 Holzhausen 1934 (pozn. 51), R 19, s. 109. 
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v rámu portrétního medailonu podobné postavám, které se nachází po stranách 

NOBILITAS na Lehmannově číši. Porovnává též ovocné festony na obou dílech, které 

považuje za velmi blízké a předpokládá dataci destičky do roku 1606.199 Meyer-Heisig 

upozorňuje na skutečnost, že portrét mohl vzniknout nejdříve v roce 1602, kdy Christian 

II. začal zastávat kurfiřtskou fukci, jelikož je v nápise již uveden jako Elector 

(kurfiřt).200 Olga Drahotová se ve své starší práci přikláněla spíše k pozdějšímu vzniku 

destičky v roce 1606 v Drážďanech.201 Upozorňuje také na podobnost ornamentů –

ovocných festonů na Lehmannově číši a na portrétní řezbě a přepokládá společnou 

předlohu v kresbách rudolfínského malíře Jorise Hoefnagela a v ornamentálních 

návrzích dalších nizozemských umělců, např. Cornelia Florise či Hanse Vredemana de 

Vries.202 Ve své pozdější práci se Drahotová spíše přiklání k dřívějšímu vzniku 

destičky, a to při příležitosti návštěvy Christiana II. v roce 1602 v Praze, kdy získal 

kurfiřtský odznak.203 Naopak Jutta Kappel upřednostňuje spíše provázání vzniku 

destičky s archivní zprávou a tedy dataci až do roku 1606.204  

Přesná předloha pro Christianův portrét není doposud známa. Existuje však více 

kurfiřtových podobizen, které je možno s vyobrazením na destičce porovnat. Jutta 

Kappel upozorňuje například na medaili datovanou mezi léty 1604–1605, zobrazující 

Christiana II. přibližně ve stejném věku.205 [54] Grafický list s oválným portrétním 

medailonem Christiana II. vydaný v roce 1604 Domenicem Custem zachycuje saského 

vévodu nepatrně mladšího než na řezbě, s méně výraznými vousy.206 [55] Jelikož se 

Christian jeví na grafice mladší, přestože byla publikována v roce 1604, nezdá se 

opodstatněné, že by skleněná destička mohla pocházet již z roku 1602. V drážďanských 

sbírkách je taktéž dochován drobný medailon s portrétem kurfiřta, v tomto případě 

vyřezaný do horského křišťálu. [56] Vzhledem k velikosti je tento portrét proveden 

schematičtěji, avšak je zřejmé, že obě díla vycházela z téže předlohy. Styl řezby obou 

                                                           
199 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 41–42. 
200 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 125–126. 
201 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10. 
202 Drahotová 1981 (pozn. 2), .36–37. 
203 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 37; Drahotová 1997 (pozn. 159), s. 145; Hoffmann (pozn. 79), s. 16. 
204 Jutta Kappel, Der Kaiserliche Glas- und Edelsteinschneider Caspar Lehmann: Betrachtungen zu seinen 
Werken für den kurfürstlichen Hof in Dresden, in: Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka 
(edd.), Rudolf II., Prague and the Word: papers from the international conference, Prague 2–4 September 
1997, Praha 1998, s. 255. 
205 Medaile je uložena ve sbírkách Münzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden (inv. č. 3806), 
Heinrich von Rehnen, 1604–1605, Kappel (pozn. 204), s. 256. 
206 Grafický list uložen například v British Museum (inv. č. Bb 4 420) 
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předmětů se zdá velmi podobný.207 Jako pravděpodobnější se tedy jeví až pozdější 

vznik skleněné destičky, po roce 1606. 

Skelná hmota destičky byla analyzována Katharinou Müller a Heike Stege. Její 

složení je typické sklo s využitím sodného popela (Sodaascheglas), podobné výrobků 

pocházejícím ze sklárny v Hall v Tyrolsku či benátskému sklu vitrum blanchum. Skelná 

hmota destičky nemá nejlepší optické vlastnosti (našedlá, s mnoha bublinkami), což 

dokazuje i chemická analýza ukazující 0,6 % zastoupení oxidu železitého (Fe2O3). Na 

základě tvaru destičky je možné odvodit, že byla vytvořena metodou lití do formy.208 

Kromě výše zmíněných obdobných prvků, které můžeme najít na Lehmannově 

číši i na destičce Christiana II, je možné vzájemně blízké prvky hledat i v detailech. 

V dekorativním rámu můžeme nalézt shodně provedené květiny ať již v podobě zvonků, 

růží či jednoduchých pětilistých kvítků. Drobné naznačení krajiny v okolí stromu ve 

spodní části destičky též připomene znázornění krajiny na Lehmannově číši. I samotný 

nápis může posloužit jako vodítko při zvažování Lehmannova autorství. Kromě toho, že 

se jedná o velmi podobný typ písma, stejně jako u nápisů na Lehmannově číši i zde 

můžeme pozorovat výrazněji nakloněné písmeno S.  

6.5 Destička s vyobrazením medvěda209 [57] 

Skleněná destička s medvědem se nachází ve sbírkách Victoria & Albert 

Museum v Londýně, kam byla darována princem Albertem v roce 1860. Rozměry 

čirého skla s šedým podtónem jsou 23 x 19,7 cm. Destička je vsazena do jednoduchého 

olověného rámu. Vzhledem k orientaci číslic je řezba provedena z přední strany. Výjev 

znázorňuje medvěda směřujícího doleva, jenž je z obou stran obklopený keři a stromy. 

Na suchých větvích stromů visí pouze trsy travin. Středový prostor vyplňuje kurfiřtský 

klobouk propojený s korunou a pod ním vyřezaný letopočet 1619. Mezi číslicemi 16 a 

19 se nachází propletená dvojice číslic 3 a 8.  

První dal destičku do spojitosti s Lehmannovým dílem Robert Schmidt v roce 

1922, což následně potvrdil i Braun v roce 1927.210 Podrobnější interpretaci scény však 

poskytl až Gustav Pazaurek.211 Jelikož čte spojené číslice nepřesně jako S 3, přisuzuje 

destičku polskému králi Zikmundovi III. Wasa (1566–1632). Scéna podle něj má 

                                                           
207 Medailon je uložený ve Staatliche Kunstsammlungen, Dresden. 
208 Müller (pozn. 173), s. 175–176. 
209 Destička se nachází ve Victoria & Albert Museum v Londýně (inv. č. 6938–1860). 
210 Schmidt (pozn. 46), s. 234–235; Braun (pozn. 50), s. 267. 
211 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 49–50. 
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odkazovat na Zikmundovo tažení do Ruska a symbolizovat naději na její úspěšné 

zakončení.212 Z obecného konsenzu přijetí této destičky mezi Lehmannovy práce 

vystoupil pouze Erich Meyer-Heisig, který zastával názor, že destička s vyobrazením 

medvěda i destička s vyobrazením dvou koček a psa (obě ve Victoria & Albert 

Museum) pocházejí od řezáče Hanse Wesslera. Usoudil tak, na základě porovnání 

s jedinou signovanou Wesslerovou řezbou zobrazující královnu Tomyris s hlavou 

padlého Cyra. [58] Spojené číslice již Meyer-Heisig čte správně jako 3 a 8 a uvažuje, že 

by se mohlo jednat o datum, tedy 3. srpna nebo 8. března.213  

K jeho názoru se však další badatelé nepřipojili a naopak jeho teorii vyvrátili a 

zařadili obě destičky opět do díla Caspara Lehmanna.214 Robert Charleston upozornil na 

společné prvky, které je možné vidět na všech londýnských destičkách, v podobě listoví 

či znázornění krajiny.215 Olga Drahotová konstatuje, že řezba prokazuje nízkou kvalitu, 

která podle badatelky může být způsobena nedostatkem kvalitních předloh či 

postupným upadáním Lehmannových tvůrčích sil v závěru jeho života.216 Franz-Adrian 

Dreier se domníval, že medvěd by mohl symbolizovat Bavorsko, silného říšského 

spojence.217 [59] Jutta Kappel odmítá předpoklad, že spojené číslice mohou znamenat 

datum a cituje práci Wilhelma Ernsta Tentzela Saxonia Numismatica, publikovanou 

v již roce 1705 „Es ist aber nicht anderes/ als die Zahl 8. und mitten in derselben 3. 

Nun ist das C der dritte Buchstabe im Alphabet/ und H. der achte. Bedeuten also  diese 

zway Zahlen entweder Christian und Hedwig/…"218 Na základě ní spojila číslice 3 a 8 s 

písmeny C a H a tudíž se saským kurfiřtem Christianem II. a jeho manželkou Hedvikou 

Dánskou. Vzhledem k letopočtu 1619 by však vznikla destička až osm let po kurfiřtově 

smrti. Kappel si taktéž všímá, že kurfiřtský klobouk v sobě obsahuje schematickou 

korunu, která se objevuje na dalších destičkách připisovaných Lehmannovi samostatně, 

tudíž i v tomto případě předpokládá objednávku od Hedviky na upomínku jejího 

zesnulého manžela. I pro použitou ikonografii nalezla Kappel srovnání. Je jím medaile 

                                                           
212 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 50;  Sabine Baumgärtner, Űber Stein- und Glasschnitt. Zu einem 
unveröffentlichten Manuskript von Gustav E. Pazaurek, Teil III, Weltkunst Heft 16, 1994, s. 2071–2074. 
213 Meyer-Heisig 1962 (pozn. 56), s. 106. 
214 Drahotová 1981 (pozn. 10), s. 11; Charleston 1981 (pozn. 166), nepag.; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 
40. 
215 Charleston 1981 (pozn. 166), nepag. 
216 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 40. 
217 Dreier (pozn. 73), s. 11. 
218 Wilhelm Ernst Tentzel, Saxonia numismatica lineae Ernestinae et Albertinae, Gotha 1705–1714; 
Kappel 1998 (pozn. 204), s. 258. 
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Christiana II. vydaná v roce 1611, na jejíž zadní straně je zobrazen medvěd v krajině.219 

[60] 

Destička byla správně vyčleněna z díla Hanse Wesslera, jehož jediné doposud 

připsané dílo vykazuje odlišné ztvárnění detailů krajiny i listoví stromů. Vzhledem 

k propojení královské koruny a kurfiřtského klobouku a číslic 3 a 8 lze oprávněně hledat 

vazbu destičky na Sasko a Hedviku Dánskou.  

6.6 Destička s vyobrazením dvou koček a psa220 [61] 

Destička se, stejně jako předchozí, nachází ve sbírkách Victoria & Albert Museum a 

byla do sbírek získána v roce 1860. Rozměry čiré obdélné destičky s šedým podtónem 

jsou 23 x 19,7 cm. Destička je vsazena do jednoduchého olověného rámu. Vzhledem 

k orientaci číslic je řezba provedena ze zadní strany. Řezba znázorňuje psa štěkajícího 

na kočku, která sedí na stromě, zatímco vedle je zobrazena druhá kočka, jež se chystá 

vyběhnout za myší. [62] Zbylý prostor je vyplněn ovocnými větvičkami s plody. Nad 

korunou stromu se nachází letopočet 1620.  

I druhá londýnská destička byla zařazena do Lehmannova díla ve 20. letech 20. 

století Robertem Schmidtem.221 Vzhledem k netypickému tématu Pazaurek 

předpokládá, že Lehmann vytvořil řezbu podle sebe, nikoli podle grafické předlohy. 

Avšak význam scény mu zůstává neznámý. Vzhledem ke stylové podobnosti s dalšími 

dvěma londýnskými destičkami, s řezbou hamburskou a se signovanou destičkou ze své 

vlastní sbírky, si je však je Pazaurek jist Lehmannovým autorstvím.222 Pouze Meyer-

Heisig i tuto destičku (společně s destičkou s vyobrazením medvěda) vyčlenil 

z Lehmannova díla a přisoudil ji Hansi Wesslerovi. Při srovnání dekorativních 

ovocných větviček nevidí žádnou podobnost s motivy na Lehamnnově číši ani na 

portrétu Christiana II.223 Avšak Charleston i Drahotová navrací dílo opět Lehmannovi a 

upozorňují na stylovou odlišnost od signované destičky Hanse Wesslera a zdůrazňují 

typické znaky Lehmannovy řezby – listoví, zjednodušené pojetí krajiny, zobrazené trsy 

                                                           
219 Medaile Christiana II. na zadní straně s vyobrazením medvěda, Herbart  von Lünen, 1611, stříbro, 40 
mm, Stattliche Kunstsammlungen Dresden, Münzkabinett (inv. č. 7696); Jutta Kappel, Der Keiserliche 
Glas- und Edelsteinschneider Caspar Lehmann (Uelzen 1563/5–1622. Eine Studie zu seinen Werken für  
den Dresdner Hof, Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, 1993, Band 24, s. 41–42. 
220 Destička se nachází ve Victoria & Albert Museum v Londýně (inv. č. 6939–1860). 
221 Schmidt (pozn. 46), s. 234–235; Braun, s. 267. 
222 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 50–51; Baumgärtner 1994 (pozn. 212), s. 2072. 
223 Meyer-Heisig 1962 (pozn. 56), s. 106. 
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trávy.224 Robert Charleston upozorňuje na velmi podobné zhotovení ovoce při srovnání 

s Lehmannovou číší a portrétem saského kurfiřta.  

Je také možné si povšimnout i téměř shodně vyřezaných číslic letopočtu 1620 

s destičkami s vyobrazením ležícího lva a s destičkou s florálními motivy. Odmítnutí 

autorství Hanse Wesslera se jeví i v tomto případě jako oprávněné. 

6.7 Destička s vyobrazením Andromedy a Persea225 [63] 

Skleněná obdélná destička z londýnského Victoria & Albert Museum je vložena 

do jednoduchého olověného rámu a její rozměry jsou 23 x 19,7 cm. Do muzea ji daroval 

princ Albert v roce 1860 společně s destičkou s vyobrazením medvěda a destičkou 

s výjevem dvou koček a psa.226 Již Max Sauerlandt navrhl, že by mohly všechny tři 

pocházet z paláce Fredericka II. Dánského v Husum (tehdejší část dánského království, 

dnes ležící v německé spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko.227 Destička je vytvořena 

z čirého skla s hnědo-šedým podtónem. Řezba je vzhledem k orientaci písmen CH 

provedena ze zadní strany. Figurální scéna zobrazuje připoutanou Andromedu ke skále, 

k níž na okřídleném koni přilétá Perseus, aby svedl boj s mořskou příšerou a 

Andromedu osvobodil. [66,68] V horní části díla jsou znázorněny dvě kartuše, první 

s iniciálou C a kurfiřtským kloboukem, druhá s písmenem H s korunou. Kartuše jsou 

vytvořeny matnou řezbou a pravděpodobně rytím za pomocí diamantového hrotu. [67] 

Poprvé byla destička připsána Casparu Lehmannovi Robertem Schmidtem 

v roce 1922, avšak Schmidt ještě nedokázal určit, jaké osoby mohou iniciály 

zastupovat.228 V roce 1926 Sauerlandt navrhl propojení této destičky s dílem uloženým 

ve sbírkách hamburského Museum für Kunst und Gewerbe s vyobrazením koupající se 

Diany s nymfami, jež vyrušil Aktaión. Sauerlandt navrhl hledat za iniciálami počáteční 

písmena jmen saského kurfiřta Christiana II. a jeho manželky Hedviky Dánské.229 

S jeho závěry souhlasí i Edmund Wilhelm Braun o rok později a předpokládá vznik 

destičky mezi rokem 1602, tedy svatbou Christiana II. a Hedviky, a rokem 1611, ve 

kterém Christian II. zemřel. Braun též nalezl srovnání s iniciálami CH na zlaté medaili 

z roku 1606, která má na reversu vyobrazeny držící se ruce, nad nimiž je znázorněn 

                                                           
224 Charleston 1981 (pozn. 166), nepag.; Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 11; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 
40. 
225 Destička je součástí sbírek Victoria & Albert Museum (inv. č. 6940–1860). 
226 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 129. 
227 Sauerlandt (pozn. 33), s. nepag. 
228 Schmidt (pozn. 46), s. 234–235. 
229 Sauerlandt (pozn. 33), nepag. 
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kurfiřtský klobouk a ve spodní části dánský erb.230 Scéna stejně jako výjev na medaili 

mají podle Brauna dokládat vřelý vztah, který mezi sebou Christian II. a Hedvika 

Dánská mohli mít. Předloha díla mu však známa nebyla, avšak předpokládá, že by se 

mohlo jednat o kresbu Hanse von Aachen, s jehož dílem vidí v postavě Andromedy 

mnoho společného.231  

Gustav Pazaurek ve svém nedokončeném rukopisu souhlasí s určením osob, pro 

které měla být destička určena a předpokládá, že nepravděpodobněji vznikla mezi léty 

1606–1610, v období Lehmannova drážďanského pobytu. Pazaurek také pochybuje, že 

by destička mohla pocházet z Husum.232 Erich Meyer-Heisig přisuzuje postavě 

Andromedy vliv manýristického dvorského umění, který má být patrný jak ve tvarování 

jejího štíhlého těla, tak v gestu jejich rukou.233 [65] S Lehmannovým autorstvím 

souhlasí i Franz-Adrian Dreier a Olga Drahotová, která nachází společné znaky 

s křišťálovým pohárem z Drážďan i s hamburskou destičkou v pojetí zjednodušené 

krajiny i znázornění ženských postav s rovnými vlasy a šňůrami perel kolem krku. 

Drahotová taktéž ohraničuje vznik destičky léty 1606–1611.234 Jutta Kappel stejně jako 

v minulosti pouze Walter Holzhausen datuje vznik díla úžeji, mezi léty 1607–1608.235 

Do Lehmannova díla zařazuje tuto řezbu i Horst Hoffmann a Rudolf Strasser.236 

Scéna byla pravděpodobně vytvořena podle předlohy pocházející z cyklu 

ilustrací Ovidiových Metamorfóz, vytvořených Crispijnem de Passe podle Maartena se 

Vos mezi léty 1602–1604, vydaných v roce 1607.237 [64] Její převod do řezby však není 

příliš přesný. Vzhledem k horizontálnímu formátu destičky, je postava Persea umístěna 

výše a na rozdíl od předlohy jede na okřídleném koni. Na grafice nenajdeme ani některé 

pro Lehmanna typické detaily, jako je perlový náhrdelník Andromedy, bodovitě 

naznačené listy keřů a trsy trávy, visící z okrajů skály za Andromedou. 

                                                           
230 Braun (pozn. 50), s. 268.; Medaile byla vytvořena Heinrichem von Rehnen a nachází se 
v Müntkabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, in: Kappel, 257. Kappel (pozn. 219), s. 38. 
231 Braun (pozn. 50), s. 268. 
232 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 47–48; Baumgärtner1994 (pozn. 212), s. 2071. 
233 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 129. 
234 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 39; Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Dreier (pozn. 73), s. 9.  
235 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 89.; Kappel 1993 (pozn. 219), s. 37. 
236 Hoffmann (pozn. 79), s. 17; Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 55.  
237 Informace uvedená pouze v online katalogu Victoria & Albert Museum. 
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6.8 Destička s vyobrazením Diany a Aktaióna238 [69] 

Skleněná destička byla získána do sbírek Museum für Kunst und Gewerbe v Hamburgu 

v roce 1926.239 Její rozměry jsou 23,2 x 19,3 cm a je umístěna v jednoduchém olověném 

rámu. Řezba zobrazuje Aktaióna, který právě vyrušil pro koupeli bohyni lovu Dianu a 

její společnice. Diana je spolu se čtyřmi nymfami znázorněna v obdélném bazénu 

s vodou. Stojící Aktaión po levé straně, kterého doprovází dva psi, má již místo lidské 

hlavy jelení, na znamení budoucího trestu, který ho za vyrušení stihne. Horní část 

destičky vyplňují opět dvě kartuše, tentokrát s heraldiky pojatým lvem a třemi 

korunkami. 

Již Max Sauerlandt propojil zmíněnou destičku s londýnskou, jež nese 

vyobrazení Anndromedy a Persea. Navrhl též, přidělení symbolu lva Christianu II. a 

kartuši se třemi korunkami přisoudil Hedvice Dánské, s čímž souhlasí i Walter 

Holzhausen a vkládá vytvoření řezby do období mezi léty 1607–1608.240 Sauerlandt 

určil, že předlohou pro tuto řezbu byla ilustrace z cyklu Ovidiových Metamorfóz 

Crispijna de Passe, vydaných v roce 1607. [70] Nemohlo se tedy jednat o svatební dar, 

jelikož jejich sňatek proběhl již v roce 1602.241 Se Sauerlandovou všeobecně přijímanou 

identifikací nesouhlasil pouze Gustav Pazaurek, jenž přisuzoval erb se třemi korunami 

švédské princezně Anně Marii Švédské (1545–1610), která se provdala za Jiřího Jana 

Falcko-veldenzského (1543–1592), v jehož erbu se vyskytoval lev. Přesto uznává, že 

londýnská a hamburská destička byly vytvořeny jako pendanty, a proto vznik destičky 

datuje do roku 1610.242  

Erich Meyer-Heisig i Olga Drahotová vidí společné rysy řezby s destičkou 

s vyobrazením Andromedy a Persea, obzvláště v zobrazení ženského aktu, listoví keřů 

či dlouhých rovných vlasů.243 Podle Drahotové vykazují obě destičky jistou příbuznost 

s křišťálovým pohárem v Drážďanech, avšak mnohem nižší kvality. Vznik obou datuje 

Drahotová do období mezi léty 1607–1611.244 Jutta Kappel upozorňuje na záznam 

vyúčtování ze dne 30. března 1608, publikový Walterem Holzhausenem v roce 1934, 

který zmiňuje pět skel, z nichž největší nese saský a dánský erb „…vor 5 geschnittene 

                                                           
238 Destička se nachází v Musuem für Kunst und Gewerbe v Hamburgu (inv. č. 1926.103). 
239 Sauerlandt (pozn. 33), nepag. 
240 Sauerlandt (pozn. 33), nepag.; Holzhausen (pozn. 51), s. 88–89. 
241 Sauerlandt (pozn. 33), nepag; Hoffmann (pozn. 79), s. 17. 
242 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 49; Baumgärtner 1994 (pozn. 212), s. 2071.  
243 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 129; Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 11; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 
39. 
244 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 11. 
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Gleser, darunter uf das eine und größeste das Sächßische und Dehnische Wapen 

geschnitten uts….“245 Na základě této zmínky datuje Kappel destičku již mezi léty 

1607–1608.246 [73] 

Jak bylo konstatováno výše, řezba této destičky je velmi blízká výjevu 

osvobození Andromedy Perseem. Avšak v tomto případě se řezáč držel mnohem 

přesněji předlohy, přestože ve zjednodušené podobě. Zpracování tváří jednotlivých 

ženských postav je velmi unifikované, stejně jako pojetí jejich vlasů i celého těla. Jako 

doplněk, který se na předloze nevyskytuje, neschází ani zde perlové náhrdelníky. 

[71,72] Typickým rysem všech postav je i drobná hlava a chodidla v poměru ke zbytku 

těla. Ze skalnatého výklenku, který obklopuje koupající se ženského postavy, je možné 

si povšimnout visících trsů trávy. Znázornění korun v kartuši je velmi podobné korunám 

nacházejícím se na destičkách s Únosem Európy, objímající se dvojicí a Cupidem 

vedoucím pár holubic.  

6.9 Destička s portrétem Heinricha Julia von 

Braunschweig-Lüneburg (1564–1613)247 [74] 

Portrétní destička se dostala do drážďanských sbírek v roce 1884 koupí od obchodníka 

se starožitnostmi Salomona za 60 říšských marek.248 Rozměry čiré skleněné destičky 

s nahnědlým odstínem jsou 16,2 x 11,2 cm (20,7 x 15,5 cm včetně dřevěného rámu). 

Řezba je vzhledem orientaci nápisu provedena z přední strany.  

Scéna zachycuje braunschweigského vévodu stojícího ve zbroji, držícího v pravé 

ruce maršálskou hůl a levou rukou spočívající na meči. Jeho pohled směřuje doleva. 

Před vévodou je zobrazen stůl, na kterém je položena přilbice. Za portrétovaným je 

naznačená zeď a průhled do krajiny se stromem. [75] Zcela při spodním okraji scény je 

umístěn nápis HONESTVM.PRO.PATRIA (možno volně přeložit jako: Čestnými činy 

pro vlast). [76] V horní části výjev uzavírá andělská postava korunující Heinricha Julia 

věncem, pravý roh vyplňující drapérie. [77] 

Destičku braunschweigského vévody, který byl blízkým rádcem císaře Rudolfa 

II., uvedl do spojitosti s dílem Caspara Lehmanna Walter Holzhausen v roce 1934 a její 

                                                           
245 HStA. Fach 7340. Wochenzettel 1607–1609. Fol. 203. Holzhausen (pozn. 51), s. 111; Kappel 1993 
(pozn. 219), s. 37; Kappel 1998 (pozn. 204), s. 257. 
246 Kappel 1993 (pozn. 219); s. 38; Kappel 1998 (pozn. 204), s. 257. 
247 Destička se nachází ve sbírkách Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (inv. č. 
1884/3) 
248 Kappel 1998 (pozn. 204), s. 258. 
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vznik vložil mezi léta 1608–1613. Toto období ohraničuje návštěva Heiricha Julia 

v Praze v roce 1607 a jeho smrt v roce 1613.249 Do Lehmannova díla portrétní destičku 

zařazuje i Gustav Pazaurek. Přepokládá, že jako předloha pro tuto řezbu mohly sloužit 

dvě portrétní mědirytiny. První pocházející od Conrada Goltze z roku 1594 a druhá 

zobrazující anonymní portrét vévody i se stolem, na kterém je položena přilbice. Autor 

předpokládá vznik destičky v roce 1610, pravděpodobně v Praze, při příležitosti 

knížecího sněmu.250 Meyer-Heisig též připomíná vévodovy významné vazby k Sasku. 

Heinrich Julius byl švagrem Christiana I., otce Christiana II. Meyer-Heisig však 

považuje za možné zhotovení destičky jak v Praze, tak i během Lehmannova saského 

pobytu, v Drážďanech.251 Olga Drahotová i Jutta Kappel shodně datují vznik destičky 

do období 1610–1613 a považují řezbu spíše za méně kvalitní.252 Drahotová 

předpokládá, že hlavy z profilu na Lehmannových portrétech byly všechny kopírovány 

podle mincí a medailí, zatímco kompozice těla se s malými obměnami opakovala a 

z toho důvodu, podle ní vzniklo ve všech případech nepříliš konzistentní dílo (portrét 

Rudolfa II, Heinricha Julia a Ludwiga V.).253 [78] Vzor celkové kompozice nalézá 

Drahotová například v portrétu Víléma Oranžského z roku 1581.254 

Při srovnání s přesně datovaným, komemorativním portrétem vévody z roku 

1613, se jeví zobrazený vévoda starší, než je tomu v případě skleněné destičky.255 Přesto 

mezi oběma portréty není příliš velký rozdíl, což podporuje datování destičky do závěru 

jeho života.  Při úvahách o autorství destičky mohou být nápomocny detaily naznačené 

krajiny, andělské tváře či zpracování obličeje Heinricha Julia, které vykazují některé 

společné rysy s detaily na Lehmannově číši, destičce s objímající se dvojicí a portrétem 

Christiana II. 

                                                           
249 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 87–88.  
250 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 44–45; Baumgärtner 1994 (pozn. 164), s. 590. 
251 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 126–127. 
252 Kpp [Jutta Kappel], heslo Caspar Lehmann, in: Eliška Fučíková/James M. Bradburne/Beket Bukovinská 
et al., Rudolf II.a Praha (katalog vystavených předmětů), Praha 1997, s. 146; Kappel, s. 39–40; Kappel 
(pozn. 219), s. 258; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 38. 
253 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 38. 
254 Grafický list vytvořený podle řezby Hendrika Goltzia z roku 1581 se například nachází ve sbírkách 
British Museum (inv. č. O, 4.5). 
255 Grafický list se nachází například ve sbírkách British Museum (inv. č. 1880,0710.623), rok vzniku 1613. 
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6.10 Destička s výjevem Klanění pastýřů256 [79] 

Zmíněná destička se v roce 1623 dostala do sbírek drážďanské kunstkomory 

z pozůstalosti matky Christiana II. Sophie (1568–1622) a poprvé je uvedena v inventáři 

z roku 1640.257 Rozměry obdélné desky, uložené v dřevěném rámu, vytvořené z čirého 

skla s hnědým podtónem, má rozměry 24,5 x 20,2 cm. 

Složitá figurální scéna zobrazuje ve středu narozeného Krista s Pannou Marií. Po 

pravé straně se nachází pět postav pastýřů s holemi, z nichž jeden drží ovci. U nohou 

pastýře v přední části je vyobrazen pes. Za pastýři je naznačená krajina. [84] Levou 

stranu výjevu vyplňuje klečící postava starého muže, opírající se o spodní část sloupu a 

tři stojící andělé. [80] V pozadí scény je naznačena budova se zdůrazněnou poničenou 

konstrukcí a otvory ve střeše. V pravém horním rohu se objevuje anděl držící 

pravděpodobně nápisovou pásku, kolem něhož jsou naznačeny v kruhu paprsky. [81] 

Destička byla poprvé spojena s autorstvím Caspara Lehmanna Walterem 

Holzhausenem a její vznik datován kolem roku 1600.258 Holzhausen též určil částečně 

využitou grafickou předlohu pro toto dílo vytvořenou Aegidiem Sadelerem st. podle 

návrhu Hanse von Aachen v roce 1588.259 [82] Holzhausen považuje techniku řezb této 

destičky za hrubší a nepříliš povedenou.260 Destička se v pozdější literatuře již 

neobjevuje, překvapivě není zařazena ani do souborné studie Jutty Kappel zahrnující 

Lehmannovy řezby související se saským prostředím.261  

Řezáč z předlohy využil zhruba polovinu scény, zahrnující klečícího muže, jenž 

se opírá o část sloupu, a tři stojící andělské postavy. V porovnání s  kvalitní předlohou 

se výsledná řezba jeví velmi zjednodušeně a v některých případech i anatomicky 

nepřesně. Pozice těla klečícího muže, opírajícího se o sloupu nebyla zvládnuta. [85,86] 

Andělské postavy jsou ve tvářích na rozdíl od grafiky velmi unifikované. Anatomické 

nesrovnalosti jsou patrné i u stojící postavy pastýře v zadní části, u které se řezáč 

pokusil o složitější pozici rukou. Všechny postavy mají vzájemně podobné rysy, mezi 

něž patří madlovité oči, ústa naznačená dvěma tenkými linkami a mohutný krk. 

                                                           
256 Destička je uložena ve sbírkách Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (inv. č. VI 71). 
257 Dirk Syndram – Martina Minning (ed.), Die Kurfürstlich-säachsische Kusntkammer in Dresden, Das 
Inventar von 1640, Dresden 2010, fol. 346v. 
258 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 88. 
259 Ger Luijten – Robert Ziljma (edd.), The New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 
1400-1700, Hans von Aachen, Rotterdam 1996, s. 63–64. 
260 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 88. 
261 Kappel 1998 (pozn. 204); Kappel 1993 (pozn. 219). 
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Lůžko, na kterém je zobrazen Kristus, se taktéž podobá předloze. [83] Jsou zde 

patrné trsy trávy či sena spadající přes okraj. Podobný detail se nachází též na destičce 

s vyobrazením medvěda či scéně s Perseem a Andromedou. Tělo dítěte je velmi drobné, 

přesto je možné zde pozorovat shodné rysy jako v případě postav dětí na destičce 

s alegorií Maiestas či destičce s objímající se dvojící. Dělení jednotlivých partií trupu a 

budování jejich objemů je ve všech případech shodné. Na drobném detailu vznášejícího 

se anděla je možné vidět podobnost ve znázornění křídel i v pojetí tváře s destičkou 

zobrazující objímající se dvojici.  

6.11 Křišťálový pohár s výjevem Diany a Aktaióna262 [87] 

Pohár složený ze třech oválných kusů řezaného horského křišťálu, propojených 

pozlaceným stříbrným kováním, je uložen v drážďanských sbírkách. Horské křišťály 

tvoří nožku, kupu a víko poháru. Rozměry poháru jsou 36,8 x 12,8 x 9,8 cm. Kovové i 

křišťálové části jsou vzájemně propojeny v ucelený ikonografický program, který 

představuje příběh čerpající z Ovidiových Metamorfóz. Aktaión, který při lovu zahlédl 

nahou bohyni Dianu, je za trest proměněn v jelena, jehož poté roztrhají jeho vlastní psi. 

Kupa poháru byla částečně rozbita a posléze slepena z více kusů, některé drobné části 

chybí. 

Ve vrcholu poháru umístěná plastika stojícího Aktaióna se dvěma psy dosedá na 

křišťálové víko pokryté řezbou šesti psů hodících jelena, ve schematicky pojaté krajině. 

[88] Řezba kupy zobrazuje koupající se Dianu s nymfami. Nožka poháru je zdobena 

čtyřmi shodnými dekorativními motivy se čtyřlistými kvítky. Kupa a nožka jsou 

propojeny sestavou kovových prstenců, ve středu s plastikou jelena. 

První dochovaná zmínka o poháru z 24. března 1687 uvádí, že se předmět 

nachází v soukromých komnatách saského kurfiřta Johanna Georga III.263 Dokonce byl 

pohár Augustem Silným, který se stal polským králem, převezen při jeho přesunu do 

Varšavy. Přestože byl již v té době poničen a opraven, můžeme ho nalézt v inventáři 

králových cenností z roku 1725, jako součást Pretiosensaal v jeho Grünes Gewölbe.264 

Až Walter Holzhausen v roce 1934 správně určil období, ve kterém byl předmět 

vytvořen a spojil ho se záznamem v drážďanském archivu „…ein Drinckgeschir auß 

Bemischen Diamant mit Deckl und Fueß und Figurhen gesnitten lautt deß 

                                                           
262 Pohár je uložen ve sbírkách Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe (inv. č. V 282). 
263 Kappel 1998 (pozn. 204), s. 256. 
264 Ibidem. 
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underschriebnen Zettel umb 200 taler…“, ze kterého se dozvídáme, že Lehmann dostal 

v roce 1606 zaplaceno 200 tolarů za nádobu z horského křišťálu s víkem a nožkou 

zdobenou řezanými postavami.265 Holzhausen také jako první navrhl autora zlatnické 

práce, kterým mohl podle něj být drážďanský zlatník Daniel Kellerthaler.266 O 

finančním vyrovnání za zlatnickou práci se však archivní zpráva nezmiňuje.267 

S propojením poháru a archivní zmínky souhlasí i Gustav Pazaurek ve svém 

nedokončeném rukopisu z roku 1935. Podle něj je řezba na poháru velmi blízká 

Lehmannovým dílům a jeho charakteristické rysy vidí v postavě nymfy, namočené ve 

vodě, po pravé straně Diany. Zároveň upozorňuje na typické bodové znázornění listů 

křovin.268 S připsáním díla Lehmannovi souhlasí i Erich Meyer-Heisig a upozorňuje na 

použití rytí diamantovým hrotem u detailu listoví. Ženské postavy podle něj následují 

ideál aktů Hanse von Aachen či Bartholomea Sprangera.269 Olga Drahotová také 

nezpochybňuje Lehmannovo autorství a spojuje styl řezby na základě zjednodušeně 

pojaté krajiny a zpodobnění ženských postav s rovnými vlasy a perlovými náhrdelníky, 

s destičkami s Perseem a Andromedou a taktéž Dianou a Aktaiónem.270 Křišťálový 

pohár do Lehmannova díla zařazuje i Horst Hoffmann.271 [89,90,91,92,94] 

Vzhledem v současnosti probíhajícímu restaurování poháru, je poměrně složité 

detailně studovat styl velmi jemné řezané výzdoby. Přesto je možné souhlasit 

s charakteristickými rysy spojovanými s Lehmannovou tvorbou, které byly popsány 

výše. Typická jednoduše pojatá krajina je nejlépe patrná na víku poháru. Dekorativní 

motiv čtyřikrát zopakovaný na nožce poháru se téměř v nezměněné podobě nachází i na 

Lehmannově číši, v soklu trůnu, na kterém sedí NOBILITAS, v mírně obměně i na 

portrétní destičce Christiana II. [93] 

6.12 Destička s vyobrazením Jupitera a Junony272 [95] 

Skleněná destička je poprvé zmiňována v inventáři saské kunstkomory již v roce 

1595.273 V záznamu, který se opakuje i v inventáři z roku 1619, je uvedeno, že byla 

                                                           
265 HStA, Fach 7317. Cammersachen Anno 1606, 1. Teil Fol. 397, Rechnung Lehmanns, Holzhausen (pozn. 
51), s. 109, R 21. 
266 Walter Holzhausen, Die Kellerthaler – Zur Geschichte der Dresdner Künstlerfamilie, Neues Archiv für  
Sächsische Geschichte 60/1939, s. 222. 
267 Kappel 1993 (pozn. 219), s. 36; Kappel (pozn. 204), s.256. 
268 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 52–53; Braumgärtner 1994 (pozn. 212), s. 2072–2073.  
269 Meyer-Heisig 1967 (pozn. 59), s. 123; Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 124.  
270 Drahotová 1970 (pozn.10), s. 10; Drahotová 1981(pozn. 2), s. 39. 
271 Hoffmann (pozn. 79), s. 17. 
272 Destička se nachází ve sbírkách Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Grünes Gewölbe (inv. č. VI 70). 
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získána za 30 tolarů již v roce 1590 „ 1 Cristallen glaß, in birnbaumen holtz eingefast, 

darinin einwarts geschnitten die göttin Juno mit dem pfau und Jupiter in wolcken 

sizende.  In einem schawarzen fütterlein, ist umb  30 guldengroschen erkauft worden 

anno  1590.“274 Při zrušení kunstkomory v roce 1832 se řezba dostala do sbírek Grünes 

Gewölbe. Rozměry obdélné destičky jsou 20,5 x 17,8 cm bez dřevěného rámu. 

Řezaná scéna zobrazuje božský pár Jupitera a Junonu vznášející se mezi oblaky. 

[97] Postava Junony je zobrazena s žezlem v levé ruce, Jupiter zobrazen za ní, drže ve 

své pravé ruce blesky. Určení totožnosti postav napomáhají určit jejich atributy 

v podobě páva a orla. [96] Figurální scénu ve spodní části ohraničuje velmi jemné 

naznačení architektury a zároveň horní okraj je rámován oblaky.  

Walter Holzhausen v roce 1934 navrhl možnost, že by autorem zmíněné 

destičky mohl být Caspar Lehmann a zároveň se mu podařilo pro toto dílo určit 

předlohu.275 Jedná se o kresbu Balthasara Sprangera pocházející z roku 1587. 

Předpokládal, že vysoká úroveň výsledné řezby byla docílena prvotřídní kvalitou 

Sprangerovy kresby.276 Otázku autorství definitivně neuzavírá, avšak je přesvědčen, že 

pro Lehmanna hovoří krom jiného i srovnání s jeho pozdějšími díly.277 Oproti tomu 

Gustav Pazaurek ve svém nedokončeném rukopisu přisuzuje toto dílo spíše Valentinu 

Drauschovi, který v Drážďanech pobýval mezi léty 1582–1583.278 K problematice 

autorství se jednoznačně nevyslovuje ani Erich Meyer-Heisig, avšak uvádí, že pokud by 

Lehmann autorem byl, přiklání se ke vzniku destičky v Praze nebo v Mnichově.279 

Olga Drahotová v roce 1970 připisuje zhotovení řezby Lehmannovi a konstatuje, 

že je to zdaleka jeho nejkvalitnější dílo.280 [98] Ve své pozdější studii je stále 

přesvědčena o Lehmannově autorství a přiklání se také k názoru, že za výraznou 

kvalitou řezby stojí její kresebná předloha. Detaily tváře a nohou považuje za podobné, 

těm nacházejícím se na Lehmannově číši.281 Jutta Kappel připouští, že připsání 

Lehmannovi není zcela jednoznačné, vzhledem k jedinečnosti tohoto díla, které v jeho 

pozdější tvorbě nemá obdoby. Avšak opět přičítá kvalitu řezby vynikající Sprangerově 

                                                                                                                                                                                     
273 Inventar der Kunstkammer 1595, fol. 15r., in: Dirk Syndram – Martina Minning, Die Kurfürstlich-
sächsische Kunstkammer in Dresden, Das Inventar von 1619, Dresden 2010, fol. 371r. 
274 Dirk Syndram – Martina Minning, Die Kurfürstlich-sächsische Kunstkammer in Dresden, Das Inventar 
von 1619, Dresden 2010, fol. 371r. 
275 Holzhausen 1934 (pozn. 51), s. 87. 
276 Ibidem. 
277 Ibidem. 
278 Pazaurek 1935(pozn. 53), s. 36.  
279 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 117.  
280 Drahotová 1970(pozn. 10), s. 10. 
281 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 37.  
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předloze a upozorňuje zároveň, že i kvalita a styl Lehmannovy číše byly převzaty 

z grafické předlohy. Předpokládá též, že kresba byla vytvořena přímo jako vzor pro 

řezbu.282 Již publikované informace ještě jednou shrnuje i Horst Hoffmann.283 

 Veškerá uvedená odborná literatura přijímá Holzhausenovo propojení řezby se 

Sprangerovou kresbou, nacházející se dnes v Herzog Anton Ulrich-Museum 

v Braunschweigu, datovaná Sally Metzler do pozdních 80. let 16. století.284 [99] Kresba 

opravdu zachycuje základní rozvržení řezby, avšak je velmi zběžná, bez konkrétnějších 

detailů. V některých částech se od sebe kresba a řezba dokonce odlišují. Na 

Sprangerově návrhu nenajdeme například žezlo v pravé ruce bohyně, stejně tak je zde 

její pravá noha nepokrčená. Existuje však druhá Sprangerova varianta téhož námětu, 

která se již plně shoduje s řezbou a nachází se v Block Museum v Illinois, kterou 

s destičkou propojila již Metzler.285 [100] Lze přepokládat, že tato kresba sloužila řezáči 

přímo jako předloha, je propracovanější a její obrysy jsou jasnější. Metzler je datována 

taktéž do závěru 80. let 16. století.286 

Destička s vyobrazením Jupitera a Junony má v díle Caspara Lehmanna výsadní 

postavení. Nejen vzhledem k nestandardně vysoké kvalitě v porovnání s ostatními díly, 

které jsou mu připisovány, ale i s ohledem na velmi rané datování jejího vzniku. Jednalo 

by se tedy o první Lehmannovo doložené dílo, získané ještě saským kurfiřtem 

Christianem I. (1560–1591). Stylové porovnání se staršími Lehmannovými díly se 

nejeví jako průkazné, stejně jako argument Olgy Drahotové o podobnosti v detailech 

s řezbou na Lehmannově číši.  

6.13 Destička se signaturou CL [101] 

Skleněná destička se ještě v roce 1935 nacházela ve sbírce Gustava Pazaurka, dnes je 

však považována za ztracenou. Rozměry obdélné desky byly zhruba 22 x 19 cm a byla 

rozbita na více kusů.287 Řezba představuje starozákonní scénu Zrození Evy. V přední 

části se nachází ležící postava Adama, vedle něhož klečí Eva. V pravé části je 

vyobrazena stojící postava Boha. V zadním plánu můžeme vidět Zrození Adama, jež 

                                                           
282 Kappel 1998 (pozn. 204), s. 254; Kappel 1993(pozn. 219) s. 33 1993. 
283 Hoffmann (pozn. 79), s. 14. 
284 Sally Metzler, Bartholomeus Spranger, Splendor and Eroticism in Imperial Prague. The Complete 
Works, New York 2014, s. 209. 
285 Northwestern University, Evanston, Illinois (inv. č. 1985.6), Metzler (pozn. 284), s. 211. Kresba perem 
a černým inkoustem na šedém papíře (19,3 x 14,1 cm). 
286 Metzler (pozn. 284), s. 211. 
287 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 51. 
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hlavnímu výjevu časově předchází. Scéna je umístěna do zvlněné krajiny, ve které 

vidíme trojici stromů. Levou část destičky zdobí vyobrazení zvířat, konkrétně lva a 

lvice, ovcí a prasete. Za lvem na kmenu stromu se nachází malý detail signatury CL.  

[102] 

První krátkou zmínku o této destičce publikoval Pazaurek v roce 1934 a 

plánoval jí podrobněji představit ve své následující publikaci.288 Badatel předpokládal, 

že scéna musela být vytvořena podle předlohy, která mu však nebyla známá. Podobnost 

spatřuje v dřevořezu Christoffa van Sichem z roku 1646, domnívá se však, že musela 

existovat předloha starší.289 Vzhledem k pokroku ve znázornění aktů umisťuje Pazaurek 

vznik destičky do závěrečného období Lehmannova života. Zároveň destičku propojil 

s dalšími čtyřmi, jejichž vznik Lehmannovi přisoudil (destička s vyobrazením Diany a 

Aktaióna, destička s vyobrazením Persea a Andromedy, destička s vyobrazením dvou 

koček a psem a destička s vyobrazením medvěda).290 Z toho důvodu se pokusil nalézt 

v řezbě těchto destiček styčné body. Upozorňuje na znázornění listů středového stromu, 

jež je podle něj shodné s destičkou se psem a dvěma kočkami. Jako charakteristické pro 

díla připsaná Lehmannovi považuje znázornění krajiny i keře, který se nachází v zadním 

plánu. Shodný prvek spojující tuto řezbu s destičkou s vyobrazením Persea a 

Andromedy a Diany s Aktaiónem spatřuje též ve zpodobnění dlouhých, rovných vlasů 

ženské postavy, v tomto případě Evy. Propojení všech pěti destiček podporuje navíc i 

monogram CL, který podle Pazaurka nemůže patřit nikomu jinému než Casparu 

Lehmannovi.291  

Krátkou poznámku věnuje v té době ještě neznámé signované destičce ve svém 

souborném přehledu literatury vztahujícím se k Lehmannovi Fritz Röver stejně jako 

Erich Meyer-Heisig.292 Fotografii destičky s monogramem CL společně s komentářem k 

Pazaurkově textu však byla poprvé publikována Sabine Baumgärtner v roce 1994.293 Ve 

své následující stati z roku 2001 uveřejnila též grafiku Johanna Sadelera st. podle 

Maartena de Vos s názvem Stvoření, která sloužila jako předloha pro řezbu.294 [103] 

                                                           
288 Pazaurek 1934 (pozn. 52), s. 204. 
289 Dřevořez měl pocházet z cyklu Bibels Tressor ofte der zielen Lusthof, publikované v P. J. Paets 
v Amsterdamu. 
290 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 52. 
291 Ibidem.  
292 Röver (pozn. 41), s. 256; Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 119.  
293 Baumgärtner 1994(pozn. 212), s. 2072. 
294 Grafický předloha je součástí cyklu 12 listů s názvem Credo in deum patrem omnipotence creatorem 
coeli et terrae., poprvé publikováno 1580; grafická předloha se nachází např. v Staatsgalerie (inv. č. A 
15888). 
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Pazaurkem zmíněná obdobná scéna z roku 1646 čerpá ze stejné předlohy. Baumgärtner 

se posléze věnuje i detailnímu srovnání řezby s grafikou. Upozorňuje na zjednodušení 

řezané scény a využití pouze některých částí poměrně složitě koncipované scény. 

Ústřední trojice postav je znázorněna poměrně přesně, stejně jako moment zrození 

Adama v zadním plánu. Avšak vzhledem k předloze bylo Zrození Adama přemístěno 

z pravé strany doprostřed. Řezáč se přidržel předlohy i v případě zobrazení skupiny 

zvířat nacházejících se v levé části destičky.295 Baumgärtner souhlasí s Pazaurkem 

v popisu typických rysů Lehmmanovy řezby, které je možno na destičce rozpoznat a 

propojit s výše zmiňovanými díly. Výzkum Sabine Baumgärtner reflektuje ve své 

kompilační publikaci z roku 2002 i Horst Hoffmann.296 V publikaci Rudolfa Strassera a 

Sabine Baumgärtner autoři vidí podobnost signovaného díla s destičkou s vyobrazením 

objímající se dvojice. Obdobné rysy řezby shledávají v decentním zahalení postavy, 

provedení draperie, detailu chodidel, rukou a vlasů, stejně jako naznačení krajiny 

s květinami.297 

Vzhledem k jediné fotografii destičky se signaturou CL, je na jejím základě 

velmi obtížné definitivně určit autorství. Je však možné souhlasit se Sabine 

Baumgärtner, že některé typické rysy Lehmannovy řezby se zde nacházejí, ať je to 

znázornění krajiny s trsy trávy a valounky, drobné lístky keřů či výrazné mandlovité oči 

postav. 

6.14 Destička s portrétem Johanna Friedricha von 

Württemberg (1582–1628)298 [104] 

Zrcadlová destička s vyrytou podobiznou vévody württemberského se nachází ve 

sbírkách Landesmuseum Württemberg ve Stuttgartu. Zmínka o zrcadle, na kterém je 

zobrazena podobizna vévody Johanna Friedricha, se dochovala v inventáři kunstkomory 

z roku 1670.299 Rozměry destičky jsou 35,8 x 31 cm včetně dřevěného rámu, 23,5 x 

18,7 cm bez něj. Stav předmětu není příliš dobrý, destička je slepena z několika  kusů. 

Řezba je provedena z přední strany.  

                                                           
295 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1181–1183. 
296 Hoffmann (pozn. 79), s. 17. 
297 Strasser – Baumgärtner (pozn. 80), s. 210  
298 Destička uložena v Landesmuseum Württemberg Stuttgart (inv. č. E 380). 
299 Informace poskytnuté Landesmuseum Württemberg Stuttgart. (…Spiegel, worauf Ihro 
Hochfürstlichen Gnadens Vatters Hochseel. Gedächtnus bildnus von Glaßschneiderarbeit geschnitten…). 
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Scéna zobrazuje stojící postavu vévody, zachycenou ze tříčtvrtečního pohledu. 

Jeho pravá ruka spočívá na boku, levá drží meč. Ve spodní části destičky se nachází 

stůl, na němž je položený klobouk. V horní části výjev doplňuje středový nápis IFHZW, 

württemberský znak při jedné straně a drapérie na straně opačné. Dobře patrná je dvojitá 

linka vytvářející asi centimetr silný okraj scény.  

Poprvé tuto destičku měl v úmyslu ve svém nedokončeném rukopisu jako 

Lehmannovo dílo publikovat Gustav Pazaurek.300 O její znovuobjevení se na základě 

pečlivého studia Pazaurkovy pozůstalosti, zasloužila až Sabine Baumgärtner v roce 

1993.301 Ona také nalezla předlohu pro zmíněný portrét. Jedná se o grafický list 

vytvořený Lukasem Kilianem, vydaný v roce 1614.302 [106] Výsledná řezba, využívající 

i rytí diamantovým hrotem, poměrně věrně, i když zjednodušeně, následuje svou 

předlohu. Na rozdíl od ní však řezáč umístil k hornímu okraji destičky kartuši s nápisem 

IFHZW (možno číst jako Iohann Friderich Herzog Zu Wirtemberg). Baumgärtner 

destičku datuje shodně s předlohou do roku 1614.303  

 Tato destička vybočuje ze skupiny portrétů, jež jsou Lehmannovi připisovány. 

[105] Už samotný materiál zvolený k řezbě je unikátní. Jedná se o jediné zrcadlové sklo 

využité k řezbě, které se Lehmannovi přisuzuje. I samotný styl řezby se od předchozích 

portrétů odlišuje. Řezáč mnohem více využívá jemné, ryté linie, ať již na obličeji a 

vlasech či v případě výzdoby vévodova šatu. Obzvláště v oblasti hlavy působí portrét 

Rudolfa II. či Christiana II. mnohem plastičtěji, oproti tomu destička s vyobrazení 

württemberského vévody spíše kresebným dojmem.  

6.15 Deska s portrétem lankraběte Ludwiga V. von 

Hessen-Darmstadt (1577–1626)304 [107] 

Destička se nachází ve sbírkách Hessisches Landesmuseum Darmstadt. Rozměry 

obdélného skleněného portrétu z čirého skla s hnědým podtónem jsou 15,9 x 12 cm.  

Řezba znázorňuje stojící mužskou postavu oděnou v pancíři a v kalhotách zv. plundry. 

Jednu ruku opírá o meč u pasu, ve druhé drží pravděpodobně maršálskou hůl. Přestože 

je tělo zobrazeno z tříčtvrtečního pohledu, hlava je z profilu tak, jak je tomu na destičce 

s portrétem Rudolfa II., Christiana II. i Heinricha Julia. Avšak na rozdíl od podobizny 

                                                           
300 Pazaurek 1935 (pozn. 53), s. 46. 
301 Baumgärtner 1994 (pozn. 164), s. 590–591. 
302 Grafická předloha se nachází například ve sbírkách British Museum (inv. č. 1927,1008.264). 
303 Baumgärtner 1994 (pozn. 164), s. 590; Hoffmann (pozn. 79), s. 16. 
304 Deska uložena v Hessisches Landesmuseum Darmstadt (inv. č. Kg 80:2). 
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Rudolfa II. a Heinricha Julia doprovází vyobrazení pouze stůl a drapérie v horní části 

destičky. Postrádáme zde jakékoli atributy, které by blížeji přiblížily totožnost 

portrétované osoby. Pravděpodobná maršálská hůl je vyobrazena odlišně oproti destičce 

s Rudolfem II. a Heinrichem Juliem. V tomto případě je hůl subtilnější, protažená, se 

zdobenou hlavicí. Brnění je vyvedeno spíše schematicky, oproti oběma předchozím 

portrétům méně propracovaně a jednodušeji.  

Řezba byla poprvé připsána Casparu Lehmannovi Erichem Meyerem-Heisigem 

v roce 1963.305 Do Lehmannova díla ji přiřazuje taktéž Olga Drahotová a její vznik 

datuje pravděpodobně do roku 1603.306 Badateli je všeobecně přijímáno, že stojící 

postava představuje lankraběte Ludwiga V. von Hessen-Darmstadt. Vzhledem 

k narození lankraběte v roce 1577, by dosáhl jeho věk v předpokládaném roce vzniku 

26 let, což však příliš neodpovídá znázorněnému portrétu, který spíše zobrazuje muže 

ve středním věku. Wolfgang Glüber představil možnost, že by se mohlo jednat též o 

portrét budoucího císaře Matyáše, bratra Rudolfa II.307 Matyáš, narozený v roce 1557 by 

spíše věkově odpovídal řezané podobizně. Oba muži jsou si dle dochovaných portrétů 

poměrně podobní. Navíc jednoznačné určení znesnadňuje poměrně velká variabilita 

mezi jednotlivými podobiznami, které často nejsou přesně datovány či se může jednat i 

o využití staršího návrhu pro pozdější grafiku.  

Vzhledem k výrazně vypouklým očím a zploštělému nosu, které můžeme na 

řezaném portrétu pozorovat, je možno se spíše přiklonit k tradičnímu názoru, že se 

jedná o podobiznu lankraběte Ludwiga V. Zdá se však opodstatněné posunout datum 

vzniku skleněného portrétu spíše do období kolem roku 1610 či po něm. Důvodem, proč 

je vznik destičky v odborné literatuře předpokládán již na počátku 17. století, je její 

téměř shodná kompozice jako v případě portrétu Rudolfa II., který je datován do období 

mezi léty 1603–1604. Avšak velmi podobné rozmístění znázorňeňované postavy 

můžeme vidět i na destičce představující Heinricha Julia, u níž se předpokládá vznik až 

v období mezi léty 1610–1613. Není proto důvodu trvat na raném vzniku a je možno jej 

posunout tak, aby portrét odpovídal i věku zobrazené postavy. Také vzhledem 

k chybějícím atributům se jeví tato podobizna jako ne zcela dokončená. 

                                                           
305 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 127. 
306 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 10; Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 38; Hoffmann (pozn. 79), s. 16. 
307 WG [Wolfgang Glüber], heslo Profilbildnis eines Fürsten, in: Hessiches Landesmuseum Darmstadt, 
Museumsführer, Regensburg 2015, s. 82. 
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6.16 Deska s portrétem Johanna Sigismunda von 

Brandenburg (1572–1619)308 [108] 

Dnes ztracená skleněná destička s vyobrazením podobizny braniborského markraběte a 

kurfiřta Johanna Sigismunda byla před 2. světovou válkou součástí sbírek 

Schlossmuseum v Berlíně. Ve středu řezby se nacházel oválný medailon s mužskou 

podobiznou, jejž obíhala titulatura zkrácená na jednotlivá písmena. Zbytek destičky byl 

pokryt dekorem sestávajícím z postav a polopostav andělů, ptactva a páskového 

volutového ornamentu. Portrét znázorňoval muže v pokročilejším věku, oděném 

v bohatě zdobeném šatu. Vlasy, vousy a pravděpodobně i ostatní detaily byly vyryty 

diamantovým hrotem. Nad medailonem umístění dva andělé přidržovali pravděpodobně 

kurfiřtský klobouk. Titulatura odkazovala na braniborského markraběte a její celé znění 

bylo následující: I.S.V.G.G.M.Z.B.D.H.R.R.E.V.C.I.P.Z.G.C.B.S.P.D.C.V.W.A.I.S.Z. 

C.V.I.H.B.Z.N.F.Z.R.G.Z.D.M.V.R.B.H.Z.R.S. 

Robert Schmidt považoval destičku za práci Georga Schwanhardta, datovanou 

mezi léty 1618–1619.309 Lehmannovi byla připsána až Erichem Meyerem-Heisigem 

v roce 1963, který se však mylně domníval, že uvedená titulatura odkazuje nejpozději 

k roku 1607, když vyhodnotil, že nápis neobsahuje zmínku o kurfiřstském titulu, který 

Johann Sigismund získal až roku 1608.310 Olga Drahotová ve své starší práci nechává 

otázku autorství této destičky otevřenou, ale přiklání se k dataci na základě práce 

Meyera-Heisiga.311 Ve své pozdější stati již Drahotová titulaturu Johanna Sigismunda 

určuje správně a čte následovně …Iohann Sigismund Gottes Gnaden Markgraf zu 

Brandenburg, des Heiligen Röhmischen Reiches Erzkämmerer und Churfürst…312 

Johann Sigismund je zde tedy již zmíněn jako kurfiřt a uvedena je i jeho vláda nad 

Klevskem, Ravensbergem a Ravensteinem, nad územími, které získal až v roce 1614. 

Na základě toho vkládá Drahotová vznik destičky až do tohoto roku.313 Otázku autorství 

však definitivně neuzavírá. Uznává, že užití diamantového hrotu se v Lehmannově díle 

kromě podobizny Mortize von Orannien příliš neobjevuje, avšak spatřuje podobnost 

andělských postav nacházejících se v dekorativním rámu destičky s okřídlenými 

                                                           
308 Původně ve sbírkách Schlossmuseum Berlin, pravděpodobně za 2. světové války ztraceno, rozměry 
destičky bohužel nejsou známy. 
309 Schmidt (pozn. 46), s. 237–238. 
310 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 130. 
311 Drahotová 1970 (pozn. 10), s. 11. 
312 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 42. 
313 Ibidem. 
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postavami na Lehmannově číši.314 [109] Při bližším zkoumání je však patrné, že 

andělské postavy byly vytvořeny odlišným způsobem. U postav na destičce můžeme 

vidět neobvyklé znázornění kolen v podobě čtyř hrbolů a velmi dlouhé, paralelně pojaté 

prsty na nohou i rukou. Šňůry perel se objevují i na zápěstích, což není na jiných dílech 

připisovaných Lehmannovi doloženo. Pojetí křídel i jednotlivých per s výrazněji 

naznačenou strukturou je taktéž odlišné oproti těm na Lehmannově číši. Na rozdílný 

styl řezby odkazují i písmena titulatury obíhající středový medailon. Jsou pojata velmi 

pravidelně, bez jakéhokoli sklonu. [110] 

Na portrétu je braniborský kurfiřt zobrazen již v pokročilém věku, který spíše 

odpovídá pozdějšímu vročení destičky.315 Předlohou portrétu mohl být grafický list 

vytvořený Wolfgangem Kilianem, datovaný mezi léty 1618–1619.316 [111] Řezba ji 

následuje ve zjednodušené podobě poměrně věrně. Přestože je však předloha datovaná 

až do samotného závěru kurfiřtova života, řezba na skle ho představuje ještě ve vyšším 

věku. Je tedy možné posunout datování destičky až k roku 1618 či později. 

6.17 Destička s portrétem Moritze von Oranien (1567–

1625)317 [112] 

Ve spojitosti s dílem Caspara Lehmanna destičku s portrétem Mortitze von Oranien 

poprvé uvádí Erich Meyer-Heisig v roce 1963.318 Podle něj lze nalézt spojitost s dalšími 

portréty, které se Lehmannovi připisují, ať již se jedná o destičku s podobiznou 

Heinricha Julia či Ludwiga V. Meyer-Heisig ještě nedokázal identifikovat totožnost 

zobrazené osoby, to se podařilo až Marii Blussé van Oud-Alblas v roce 1967. Podle 

podobnosti s grafikou Wolfganga Kiliana, propojila nadatelka mužskou tvář 

s oranžským knížetem a místodržícím Spojených provincií nizozemských Moritzem von 

Oranien.319 [113] Kilian vytvořil grafický portrét podle obrazu Michiela Janszoon van 

Mierevelt, který podle Blussé van Oud-Alblas vznikl nejdříve roku 1607, což by mělo 

vytvářet terminus post quem. Též dokázala dohledat základní informace, vážící se 

k destičce a dokázala identifikovat tehdejšího vlastníka díla.320 Dílo bylo představeno 

                                                           
314 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 42. 
315 Ibidem. 
316 Grafický list je například ve sbírce British Museum (inv. č. Bb,1.188) 
317 Destička byla v roce 1963 v soukromém vlastnictví dr. Alexandra Lehmanna z Brém.  
318 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 128. 
319 Marie Blussé van Oud-Alblas, Der unbekannte auf der  Bremer Glasscheibe von Caspar Lehmann, Ein 
Nachtrag zu Erich Meyer-Heisig, Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums 1965, s. 127–128. 
320 Blussé van Oud-Alblas (pozn. 319), s. 128. Ve výstavním katalogu je destička označena kat. č. 217. 
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veřejnosti v rámci výstavy Sechs Sammler stellen aus, která se uskutečnila v roce 1961 

v Museum für Kunst und Gewerbe v Hamburgu. Ve výstavním katalogu je řezba 

popsána jako holandská práce z období kolem roku 1600.321 Blussé van Oud-Alblas též 

poopravila Meyera-Heisiga, který destičku uvádí jako kulatou a upřesňuje, že tvar skla 

je oválný, s rozměry 18,2 x 15, 8 cm.322  

Destička znázorňuje poprsí oranžského knížete, který je natočen z tříčtvrtečního 

pohledu. Je oděn ve zbroji, kterou překrývá šerpa. Mezi výrazné znaky jeho tváře patří 

dlouhý vous na bradě, který je dobře patrný i na ostatním portrétech knížete. Podle 

dostupné fotografie je pojetí řezby jemné až kresebné, již Meyer-Heisig upozorňuje na 

vytvoření některých detailů například vlasů a vousů pomocí diamantového hrotu.323  

Blussé van Oud-Alblas se pokouší úžeji datovat zhotovení portrétní destičky a 

předpokládá, že jako syn Anny Saské měl Moritz silné vazby k Drážďanům. Z toho 

důvodu její vznik vkládá do období mezi léty 1604–1609, kdy byl podle ní Lehmann 

činný v Drážďanech. Jelikož obraz van Mierevelta byl vytvořen až v roce 1607, datuje 

vznik destičky mezi léty 1607–1609.324  

Lehmannovo autorství zcela nevylučuje ani Olga Drahotová, přestože si je 

vědoma, že se zhotovení podobizny liší, od většiny portrétů připisovaných Lehmannovi. 

Skrze využití rytí diamantovým hrotem spojuje zmíněnou destičku s vyobrazením 

braniborského kurfiřta Johanna Sigismunda.325 V pozdější literatuře se již destička 

nezmiňuje. Na základě jedné publikované fotografie je velmi obtížné vyslovit 

definitivní verdikt v otázce autorství. Avšak je zřejmé, že styl řezby je velmi odlišný od 

portrétu Rudolfa II., Ludwiga V., Heinricha Julia i Christiana II., které všechny vykazují 

velmi plastické pojetí tvarování jednotlivých částí hlavy. Řezba brémské destičky na 

druhou stranu je provedena poměrně ploše, spíše kresebnou technikou. 

6.18 Křišťálová mísa326 [114] 

Křišťálová osmiboká mísa na nízké profilované nožce se nachází ve sbírkách 

Kunsthistorisches Museum ve Vídni. [115] Její rozměry jsou 9,1 x 32 x 17,8 cm, kování 

                                                           
321 Sechs Sammler stellen aus, výstavní katalog, Hamburg 1961. 
322 Blussé van Oud-Alblas (pozn. 319), s. 128. 
323 Meyer-Heisig 1963 (pozn. 58), s. 128. 
324 Blussé van Oud-Alblas (pozn. 319), s. 128.  
325 Drahotová 1981 (pozn. 2), s. 42.  
326 Křišťálová mísa je uložena v Kunsthistorisches Museum ve Vídni (inv. č. 2258). 
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na nožce je zdobeno emailem.327 Mísa má dvě oválná držadla a její kraje se směrem 

dovnitř mírně uzavírají. Rudolf Distelberger ji publikoval a poprvé propojil s dílem 

Caspara Lehmanna v roce 1978.328 Vyhotovení tvaru nádoby připisuje dílně Ottavia 

Miseroniho, avšak drobné dekorativní motivy zdobící vnější plášť mísy (intagli) 

vzhledem k neitalizujícímu typu dekoru podle Distelbergera mohl vytvořit právě 

Lehmann.329 Distelberger spojil tento předmět se záznamem v inventáři kunstkomory 

Rudolfa II. z let 1607–1611, ve kterém je uveden následující popis „Ein groß slang 

cristallin geschirr geschnitten mit 6 meülern, 2 handthebin, mit goldt gefasst und 

geschmeltzt.“330 Předmět byl součástí výstavy Gonzaga, La Celeste Galeria v roce 

2002.331  

Řezaný ornamentální dekor je rozdělen do osmi polí, přičemž protilehlá pole 

zdobí vždy shodné motivy. Objevuje se zde kombinace listoví, rostlinných úponků a 

květů s velmi stylizovanými fantastickými ptáky či draky. Středový prostor pro 

uchycení nožky i nožka sama je zdobena drobnými zářezy a v případě nožky dvojicemi 

paralelních linií. Řezba je provedena velmi přesně a souměrně. Nejeví se však zřejmou 

podobnost s ostatními díly připsanými Casparu Lehamnnovi. [116] 

6.19 Destička s florálními motivy332 [117] 

Destička se nachází ve sbírkách National Gallery of Victoria v Melbourne, kam byla 

získána v roce 1981. Rozměry obdélné skleněné destičky, jež není uložena v žádném 

rámu, jsou 22,9 x 18,3 cm. Řezbu ohraničuje dvojitá jemná linka, která vytváří asi 1 cm 

široký okraj. Plocha destičky je vyplněna nejrůznějšími květinami, mezi nimi je možno 

rozpoznat růži, chrpu, narcis, konvalinku a fialku. Při horním okraji se nachází letopočet 

1620.  

Tuto destičku představil odborné veřejnosti Robert Charleston v roce 1981.333 

V roce 1986 bylo toto dílo přiřazeno k dalším dvěma destičkám s letopočtem 1620, 

které se objevily v aukci a byly připsány Casparu Lehmannovi.334 Při detailním 

                                                           
327 Raffaela Morselli (ed.), Gonzaga, La Celesta Galeria. Le raccolte, Milano 2002, s. 296. 
328 Rudolf Distelberger, Beobachtungen zu den Steinschneidewerkstätten der Miseroni in Mailand und 
Prag, Jahnbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien 74, 1978, s. 145.  
329 Distelberger 1988 (pozn. 136), s. 461. 
330 Rotraud Bauer – Herbert Haupt, Das Kunstkammerinventar Kaiser Rudolf II. 1607–1611, Jahrbuch der 
Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, Band 72, 1976, s. 68; Distelberger (pozn. 136), s. 461. 
331 Morselli (ed.) (pozn. 327), s. 296. 
332 Destička je uložena ve sbírkách National Gallery of Victoria, Melbourne (inv. č. D82–1981) 
333 Charleston 1981 (pozn. 166) 
334 Christie’s (pozn. 71), nepag. 
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zkoumání si je řezba jednotlivých číslic velmi podobná, až téměř shodná. Zpodobnění 

jednotlivých květin však bohužel nelze srovnat s žádným jiným dílem, který se 

Lehmannovi přisuzuje. Květiny nacházející se mezi postavami Ctností na Lehmannově 

číši mají odlišný, v některých případech stylizovanější charakter, což je dobře patrné na 

srovnání řezby růže.  Na portrétu Christiana II., stejně jako na destičce s výjevem dvou 

koček a psa, jsou použity spíše větvičky ovoce či ořechů, nikoli pouze květiny, jak je 

tomu na australské destičce. 

6.20 Destičky pocházející z aukce Christie’s  

Šest skleněných destiček s řezanou výzdobou se 3. června 1986 objevilo v aukci 

Christie’s.335 Předpokládá se, že se destičky nacházely na zámku Husum v dnešním 

Šlesvicku-Holštýnsku, který byl v 17. století součástí dánského království. Odtud se 

mohly po 2. světové válce dostat do Anglie. Až do aukce v 80. letech bylo těchto šest 

destiček adjustováno ve společném olověném rámu, pocházejícím z 19. století.336 

Témata zobraznená na destičkách byla různorodá. Zastoupena zde byla mytologická 

scéna Únosu Európy, dvě spíše romantické scény Objímající se dvojice a Cupida 

vedoucího dvě holubice, ikonograficky složité zobrazení sedící ženské postavy na 

zeměkouli, pokořující poraženého rytíře, scénu ležícího lva či trojici korunovaných lvů 

s číslicí 8 sestavenou z vavřínových listů.  

Po aukci byla destička s vyobrazením Únosu Európy získána soukromým 

majitelem, který ji dlouhodobě zapůjčil do British Museum (do r. 2012). V roce 2013 

však byla v aukci Bonhams prodána opět do soukromého vlastnictví. The Corning 

Museum of Glass získalo tři destičky – s vyobrazením Cupida s holubicemi (inv. č. 

86.3.27), s ženskou alegorií sedící na zeměkouli (inv. č. 86.3.100) a s výjevem třech lvů 

s číslicí 8 (inv. č. 86.3.28). Jedna destička (s vyobrazením objímající se dvojice) byla 

zakoupena do sbírky Rudolfa Strassera a v roce 2004 věnována do Kunsthistorisches 

Museum ve Vídni (inv. č. KK 10305). Poslední destička zobrazující ležícího lva 

obohatila sbírky Rijksmuseum v Amsterdamu (inv. č. BK-1986-29). Rozměry všech 

šesti destiček jsou obdobné, pohybující se v rozmezí 18,2–19 cm x 22,5–23,2 cm. Na 

destičkách zobrazujících Únos Európy, objímající se dvojici a Cupida vedoucího 

holubice se v horní části nachází monogram CH s korunkou. Již aukční katalog z roku 

1986 předpokládal, že autorem pěti ze zmíněných šesti destiček je Caspar Lehmann 

                                                           
335 Položky číslo 232–237. 
336 Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 54. 
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(Únos Európy, vyobrazení objímající se dvojice, Cupida vedoucího pár holubic, ležícího 

lva, ženskou postavu sedící na zeměkouli), což přejímá i pozdější literatura.337 Ovšem 

destička zobrazující trojici lvů s číslicí 8 a kurfiřstským kloboukem byla od počátku 

považována za práci jiného řezáče.338 Olga Drahotová datuje tuto řezbu až do roku 1631 

a přisuzuje ji Georgu Schwanhartovi.339 Vzhledem k tomu, že destička nikdy nebyla 

s dílem Caspara Lehmanna spojována, není součástí ani následujícího podrobnějšího 

rozboru. 

6.20.1 Deska s vyobrazením objímající se dvojice340 [118] 

Obdélná destička s vyobrazením objímající se dvojice není uložena v žádném rámu a 

její rozměry jsou 22,5 x 19 cm. Skelná hmota je čirá, s hnědavým podtónem a 

množstvím drobných bublinek. Řezaná výzdoba byla provedena ze spodní strany 

destičky (vzhledem k orientaci písmem) a je ohraničena jemnou linkou vytvářející okraj 

scény. Ve spodní části se nachází objímající se dvojice, sedící na trávě, která je posetá 

květinami. Pravá postava se jeví spíše jako ženská, levá jako mužská. Po jedné straně 

dvojice vidíme jehně, při opačném okraji nalezneme říšské jablko. [121] Samotné 

postavy jsou nahé, pouze částečně zakryté drapérií. Nad nimi se vznáší trojice amorků, 

oba postranní držící květinu a středový s palmovou ratolestí v levé ruce a štítkem ve 

tvaru srdce s monohranem CH a korunkou v ruce pravé. [119,122] V horní části scénu 

uzavírají rohové drapérie.  

Již aukční katalog Christie’s přisoudil autorství řezby Casparu Lehmannovi a 

vznik díla datoval do období mezi lety 1606–1611. Monogram CH propojil se saským 

kurfiřtem Christianem II. a jeho manželkou Hedvikou Dánskou.341 Zvolená datace 

ohraničuje dobu, od které začal být Lehmann činný v Drážďanech po kurfiřtovu smrt 

v roce 1611. Olga Drahotová následně potvrdila vročení vzniku řezby s předpokladem, 

že vzhledem romantické povaze zobrazeného tématu, destička musela vzniknout ještě 

za života Christiana II.342 Jelikož jejich svatba proběhla v roce 1602, může být tento rok 

brán jako terminus post quem.343 Ve své pozdější práci dokonce Drahotová 

předpokládá, že by destička mohla vzniknout mezi léty 1606–1607 vzhledem 

                                                           
337 Christie’s (pozn. 71), nepag. 
338 Ibidem. 
339 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 413–415; Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 56. 
340 Destička se nachází v Kunsthistorisches Museum ve Vídni (KK 10 305) 
341 Christie’s (pozn. 71), nepag. 
342 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 408. 
343 Drahotová 1997 (pozn. 159), s. 145. 
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k monogramu v srdčitém štítku, který se objeuvje taktéž na zlaté medaili s portréty 

manželského páru z roku 1606.344 Rudolf Strasser se však přidržuje rozmezí 1606–

1609.345 Franz-Adrian Dreier upozorňuje na stylizovanou královskou korunu 

vyobrazenou nad monogramem, symbolizující příslušnost Hedviky k dánskému 

královskému rodu. Na základě toho se domnívá, že destička mohla vzniknout i po 

kurfiřtově smrti, po roce 1611.346 Jutta Kappel zastávající stejný názor nalezla srovnání 

v medaili datované po roce 1611, na jejíž přední straně nalezneme portrét Hedviky a na 

reversu monogram CH korunovaný obdobnou korunkou.347 [123] 

Přesný význam zobrazené scény není znám. Většina autorů předpokládá, že se 

jedná o romantickou scénu, představující láskyplné pouto mezi manželi. Franz-Adrian 

Dreir dokonce interpretuje výjev jako přímo zobrazení objímajících se manželů.348 

Přestože romantická složka v této scéně jistě nechybí, je možné na ni nahlížet i jako na 

politickou alegorii, s říšským jablkem jako symbolem vlády a jehnětem jako symbol 

mírnosti či pokory.349  

Bohužel se nepodařilo dohledat předlohu, podle které byla scéna vytvořena a 

nelze ji tedy porovnat s výslednou řezbou. Avšak je možné konstatovat, že kvalita 

zpracování jednotlivých postav není příliš vysoká. [121] U ústřední dvojice bychom 

nalezli některé anatomické nesrovnalosti, velmi krátké nohy a příliš drobná chodidla. 

Všechny postavy na destičce však mají shodnou typiku tváře, výrazná jakoby těžká 

víčka, drobný nos a ústa blízko u sebe. 

6.20.2 Destička s vyobrazením alegorie Maiestas350 [124] 

Čirá skleněná obdélná destička se silným šedým podtónem a rozměry 23 x 18,9 cm není 

uložena v žádném rámu. Jemná linka vymezuje prostor pro scénu, na níž se nachází 

ženská postava s korunou na hlavě a žezlem v ruce, sedící na zeměkouli a přebírající 

meč od heraldicky vyobrazeného lva po její levici. Před ní nalezneme ležící postavu 

rytíře ve zboji se zlomeným mečem a kopím, držící uťatou hlavu. Před ním se nachází 

dvě ležící postavy dětí. Korunovaná ženská postava má nad hlavou vyobrazeného orla.  

                                                           
344 Tentzel (pozn. 218), tab. 372/3; Drahotová (pozn. 159), s. 145. 
345 Strasser – Baumgärtner (pozn. 80), s. 209. 
346 Dreir (pozn. 73), s. 10. 
347 Medaile se nachází v mincovním kabinetu na zámku Friedenstein ve městě Gotha, inv. č. 411816;  
Kappel 1993 (pozn. 219), s. 40. 
348 Dreier (pozn. 73), s. 10. 
349 Za tento podnět děkuji dr. Bertholdu Kressovi z Warburg Institut v Londýně.  
350 Destička se nachází ve sbírkách The Corning Museum of Glass (86.3.100) 
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Ze všech šesti skel dražených při aukci v roce 1986 vyvolala tato destička 

největší badatelský zájem vzhledem ke své neobvyklé ikonografii. Aukční katalog 

interpetoval ženskou postavu jako alegorii Ctnosti, která vítězí nad zlem. Zároveň 

upozornil na podobnost s korunou Svaté říše římské a dokonce i s osobní korunou 

Rudolfa II. a na základě toho předpokládal, že by alegorie v širším slova smyslu mohla 

představovat Rudolfovu vládu nad sjednocenou Evropou.351 Olga Drahotová 

interpretovala ženskou postavu jako alegorii světovlády či Svaté říše římské národa 

německého. Podle jejího názoru se zcela jistě jedná o vyobrazení císařské koruny 

Rudolfa II., která byla zhotovena v roce 1602. Přeneseně může tedy postava podle ní 

symbolizovat vládu Rudolfa II. nad světem. Ležící rytíř by měl představovat boha Marta 

(symbol války) a ležící děti válečné oběti. V závislosti na tom by ženská postava mohla 

zároveň představovat vítězící Mír.352 Ve spodní části destičky si Olga Drahotová 

povšimla linie, kterou považovala za mapu Holandska a západního Fríska.353 [125] Na 

základě toho se domnívala, že je možno vznik destičky vztáhnout k roku 1609, 

k počátku dvanáctiletého příměří v boji nizozemských provincií proti nadvládě 

španělských Habsburků.354 Franz-Adrian Dreier souhlasil s interpretací linie jako mapy 

nizozemských provincií a jako srovnání pro ženskou postavu nalezl vyobrazení na 

„Weltallschale“.355 Vznik této zlatnické práce je datován do roku 1589 a její reliéfy 

vytváří velmi složitý ikonografický program. Na vnitřní straně se nachází sedící ženská 

postava, která v obou rukách drží meče, a po její pravici je zobrazen heraldicky pojatý 

lev. I na této scéně podle Drahotové ženská postava symbolizuje Svatou říši římskou 

národa německého.356  

Nový pohled na identifikaci zobrazených postav může poskytnout grafická 

předloha, kterou se podařilo pro tuto destičku dohledat. Jedná se o první list z cyklu 

zobrazující Ctnosti pokořující Neřesti, podle Maartena de Vos vydaného Johannesem 

Sadelerem starším, poprvé v roce 1579.357 [126] Nápisy u jednotlivých postav nám 

mohou pomoci ozřejmit jejich význam. Ženská postava symbolizuje Maiestas, které lev 

s nápisem FORTITUDO (Statečnost) předává meč. Zároveň však šlape na poraženého 

                                                           
351 Christie’s (pozn. 71), nepag. 
352 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 408–409. 
353 Název Holandsko je zde užito jako označení pro dvě historické provincie dnešního Nizozemska. 
354 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 409. 
355 Umístěno v Kunstgewerbemuseum Berlin (K 3885), rozměry: 34,3 x 20 cm; Dreier (pozn. 73), s. 10. 
356 Drahotová 1990 pozn. 72), s. 409. 
357 D. de Hoop Scheffer (ed.), Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–
1700 vol. XLIV, XLVI, Amsterdam 1996, s. 232–240, s. 122. 
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rytíře označeného TIRANNIS (Tyranie) a děti ležící pod ním představují MORS 

INNOCENTI (Nevinné oběti). [127,128] 

Scéna na destičce poměrně věrně – s mírnými odchylkami – kopíruje danou 

předlohu. Při detailnějším zkoumání koruny nad hlavou alegorie se jeví jako velmi 

podobná předloze, na řezbě s dodaným vrcholovým křížkem. Nezdá se tedy 

pravděpodobné, že se jednalo přímo o císařskou korunu Rudolfa II., spíše o obecný typ 

císařské koruny. Účes i pokrývka hlavy jsou vyvedeny na destičce odlišně, zaujme i 

dodání dvou šňůr perel na krk ženské postavy. Ve spodní části se striktní následování 

předlohy mírně rozvolňuje. Je zřejmé, že postava Maiestas rytíře pod sebou neušlapává 

jako na grafickém listě, ale jen o něj jemně nohu opírá. Zcela odlišně jsou poté 

znázorněny obě postavy dětí, jejich typika tváře i stavba těla je velmi podobná 

Amorkům z destičky s objímající se dvojicí. Kvalita řezané scény je oproti předloze 

nižší, což se projevuje ponejvíce u postav rytíře a dětí, jejichž umístění na destičce 

vyžadovalo využití perspektivních zkratek.  Linie ve spodní části interpretovaná Olgou 

Drahotovou a Franzem-Adrianem Dreierem jako obrys či mapa Holandska a Fríska se 

při detailním zkoumání velmi kvalitní dokumentace nezdá jako opodstatněná. Pobřeží 

holandských provincií je ve skutečnosti velmi rovné, nikoliv tak členité, jak ukazuje 

linie na destičce. Datování vzniku destičky do roku 1609 se proto jeví jako 

nepodložené. 

6.20.3 Destička s Cupidem vedoucím pár holubic358 [129] 

Rozměry obdélné destičky z čitého skla s výrazným šedým podtónem činí 23,2 x 18,8 

cm.359 Sklovina obsahuje množství drobných bublinek a povrch destičky je porušen 

několika škrábanci. Vzhledem k orientaci monogramu CH je řezba provedena ze zadní 

strany. Hlavní postavu scény představuje v levé části stojící Cupid opírající se levou 

rukou o luk. V pravé ruce drží provázky, na kterých vede pár holubic, k nimž natahuje 

ruce sedící postava dítěte na pravé straně. V horní části destičky se opět objevuje 

monogram CH s korunkou. [130] 

Olga Drahotová stejně jako v případě destičky s vyobrazením objímající se 

dvojice předpokládá vznik řezby mezi léty 1606–1611. Považuje scénu za romantický 

výjev symbolizující vřelý vztah mezi saským kurfiřtem Christianem II. a Hedvikou 

Dánskou, k nimž taktéž odkazuje monogram CH. Z toho důvodu Drahotová opět 

                                                           
358 Destička uložena v The Corning Museum of Glass (86.3.27). 
359 Destička není umístěna v žádném rámu. 
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předpokládá vznik díla ještě za života Christiana II.360 Franz-Adrian Dreier dokonce 

interpretuje výjev jako ilustraci touhy páru po potomkovi a tím si i mírně odporuje, 

když zastává názor pozdějšího datování, až po smrti kurfiřtově (po roce 1611).361 [131] 

Stejně jako v případě destičky s objímající se dvojicí je jeho předpoklad založen na 

královské korunce, která mohla symbolizovat příslušnost Hedviky k dánskému 

královskému rodu, k čemuž se kloní i Jutta Kappel.362 

K většímu pochopení poměrně nezvykle koncipované scény může přispět 

autorkou nově objevená grafická předloha pro postavu Cupida, nikoliv pro celou scénu. 

Zobrazení postavy je převzato z výjevu Venuše rozkazující Cupidovi vystřelit šíp na 

Plutona, vytvořené podle návrhu Bartholomea Sprangera pravděpodobně v polovině 90. 

let 16. století, jež bylo použito do grafického listu, jejímž autorem byl Pieter de Jode 

starší (1570–1634). [132] Grafika byla vydána Claes Jansz. Visscherem poprvé po roce 

1606.363 Postava Cupida je do řezby převedena velmi přesně, bez ohledu na vypuštění 

zbytku scény, Cupid zachovává svůj originální postoj. [133] Nejvíce odlišností bychom 

nalezli v oblasti hlavy postavy. Tvář Cupida na skle nese obdobné rysy, jaké je možné 

vidět na destičce s objímající se dvojicí, stejně jako je tomu i u sedící postavy dítěte. Na 

předloze se Cupid natahuje levou ruku pro šíp, i toto gesto je na destičce zachováno, 

avšak řezáč vložil postavě do ruky provázky, na nichž jsou vedeny holubice. Vzhledem 

k tomu, že na předloze je toulec s šípy opřen o skálu opodál, na destičce ho můžeme 

vidět pověšený na zádech Cupida. Destička s vyobrazením Maiestas tedy dokládá 

absolutní využití předlohy, zatímco v tomto případě se jedná spíše o selektivní výběr 

jedné postavy a tedy následně nově sestavenou scénu.  

6.20.4 Destička s vyobrazením lva364 [134] 

Rozměry čiré skleněné destičky s výjevem lva jsou 23 x 18,3 cm (bez olověného rámu). 

Řezaná výzdoba je silně orámována zhruba jeden centimetr od kraje. Na desce je 

znázorněn ležící lev ve skalnaté krajině, za nímž vyrůstá strom, jehož boční větve jsou 

suché a pouze středová olistěná. V pravém horním roku se nachází letopočet 1620.  

                                                           
360 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 408. 
361 Dreier (pozn. 73), s. 10. 
362 Kappel 1998 (pozn. 204), s. 258. 
363 Metzler (pozn. 284), s. 317–318. 
364 Destička se nachází v Rijksmuseum v Amsterdamu (inv. č. BK–1986–29); Recent Acquisitions at the 
Department of Sculture and Decorative Arts, Rijksmuseum Amsterdam, Supplement, The Burlington 
Magazine, vol. 132, No. 1047, s. 448. 
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Při prvním popisu destičky, který se nachází v aukčním katalogu Christie’s, je 

uvedeno, že by znázornění lva mohlo symbolizovat Statečnost či Pomstu, 

s přihlédnutím k porážce stavovské armády v bitvě na Bílé Hoře v roce 1620, tím pádem 

může být vyobrazení lva pokládáno za symbolické znázornění habsburského 

znovuzískání Českých zemí.365 Olga Drahotová považuje scénu za typickou pro 

politické letáky z období Třicetileté války, přestože nalezená předloha pochází z knihy 

emblemat Nicolause Reussnera již z roku 1581.366 [135] Lev podle autorky představuje 

symbol Falce, tedy zimního krále Fridricha Falckého (1596–1632), jenž po porážce 

v bitvě na Bílé Hoře musel Čechy opustit. Stejný názor zastává i Franz-Adrian Dreier, 

který nepovařuje za pravděpodobné, že by lev mohl představovat Statečnost, vzhledem 

k jeho ležící pozici a spíše ustrašenému výrazu.367 Olga Drahotová stejně jako Rudolf 

Strasser s Walterem Spieglem upozorňují na podobnost ve znázornění stromu a suchých 

větví s londýnskou destičkou s vyobrazením medvěda.368  

Hledání spojitosti mezi vyobrazeními suchých větví na obou destičkách je jistě 

oprávněné. Při bližším zkoumání je však patrné, že na destičce se lvem jsou větve i 

kmen stromu provedeny schematičtěji a méně plasticky než je tomu v případě destičky 

s medvědem. Velmi podobně provedené listy stromu bychom však zároveň nalezli na 

destičce se psem a dvěma kočkami. Vyřezání jednotlivých písmen letopočtu 1620 se 

jeví jako shodné s letopočtem 1620 na destičce s Únosem Európy a také velmi podobný 

letopočtu stejného roku na destičce se dvěma kočkami a psem.  

6.20.5 Destička s vyobrazením Únosu Európy369 [136] 

Rozměry obdélné destičky ze skla s tmavším podtónem jsou 23 x 18,2 cm. Uložena je 

v jednoduchém rámu. Scéna je rámována jemnou linkou, přibližně 1 cm od okraje.  

Európa je zobrazena sedící na hřbetu býka, který se noří do naznačených vln. 

Otáčí se směrem dozadu, přidržujíc se býka. Nad výjevem se opět nachází vyobrazený 

monogram CH s korunkou. [137,138] Vzhledem ke zřejmému ikonografickému 

významu scény, nebylo této destičce věnováno v odborné literatuře příliš pozornosti. Již 

v aukčním katalogu byly rozpoznány možné předlohy řezby, které zastupuje buď 

                                                           
365 Christie’s (pozn. 71), s. nepag. 
366 Drahotová 1990(pozn. 72), s. 411–412.  
367 Dreir (pozn. 73), s. 10–11. 
368 Drahotová 1990 (pozn. 72), s. 412; Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 56. 
369 Destička byla při aukci Christie’s prodána do soukromého vlastnictví. Nový majitel ji dlouhodobě 
zapůjčil do sbírek British Museum (do roku 2012). 2. května 2013 byla destička prodána při aukci 
Bonhams opět do soukromého vlastnictví.  
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grafický list Hendricka Goltzia zhruba z roku 1590 či podle ní vzniklý pozdější výjev 

Crispijna van de Passe z let 1602—1604, z cyklu ilustrující Ovidiovy Metamorfózy, 

publikované v roce 1607.370  [139] 

Aukční katalog uvádí dobu vzniku mezi lety 1606–1611 v Praze či v 

Drážďanech, k čemuž se přiklání i Olga Drahotová371, která vročení odvozuje od 

podobnosti destičky s ranými Lehmannovými pracemi. Oproti tomu Franz-Adrian 

Dreier a Jutta Kappel jsou zastánci spíše pozdějšího datování. Upozorňují na důležitost 

korunky, která je královská a může tedy odkazovat k příslušnosti manželky saského 

kurfiřta Hedviky Dánské ke královské rodině, přepokládají tedy vznik destičky až po 

smrti Christiana II., po roce 1611.372 Robert Charlerston či Hugh Tait citují archivní 

zprávu z drážďanských regest, publikovaných Holzhausenem, ve které se uvádí, že 

v roce 1608 dostal Lehmann zaplaceno za pět řezaných skel, z nich největší nese dánský 

a saský erb, na základě čehož Tait upřesňuje dataci vzniku řezby do období mezi léty 

1606–1608.373 Obě možnosti datování uvádí i Rudolf Strasser.374 

Výsledná řezba poměrně věrně následuje vybraný výsek předlohy. Zjednodušení 

bychom na destičce nalezli obzvláště v chybějící rozevláté drapérii kolem ženské 

postavy. Na rozdíl od předlohy zdobí krk Európy na destičce tři šňůry perel, což se jeví 

jako velmi typický rys Lehmannovy řezby, který se objevuje téměř u všech ženských 

postav, jejichž zhotovení se mu připisuje.  

6.21 Destičky se starozákonními scénami375 

Dvě skleněné destičky uložené dnes ve sbírkách The Corning Museum of Glass mají 

shodné rozměry 23,1 x 18,7 x 0,2 cm. V obou případech je skelná hmota bezbarvá 

s šedým podtónem. Destičky nejsou umístěny v žádném rámu a jejich hrany vykazují 

poškození. Přestože jsou obě díla institucí, ve které se nacházejí, datovány do období 

mezi léty 1650–1675, Sabine Baumgärtner je připisuje na základě podobnosti 

                                                           
370 Christie’s (pozn. 71), nepag. 
371 Christie’s (pozn. 71), nepag; Drahotová (pozn. 72), s. 407–408. 
372 Dreier (pozn. 73), s. 10; Kappel 1993 (pozn. 219), s. 41; Kappel 1998 (pozn. 204), s. 258–259. 
373 Christie’s (pozn. 71), nepag.; Hugh Tait (ed.), Five Thousand Years of Glass, London 1991, s. 179–181. 
374 Strasser – Spiegl (pozn. 2), s. 55–56. 
375 Destičky jsou uloženy ve sbírkách The Corning Museum of Glass (inv. č. 87.3.1, 87.3.2). 
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s destičkou s monogramem CL Casparu Lehmannovi.376 Její atribuci přijímá i Horst 

Hoffmann.377 

6.21.1 Destička s vyobrazením Zrození Evy [140] 

První destička nese, jako v případě signované destičky, taktéž starozákonní výjev 

Zrození Evy.378 Řezáčem byla zvolena shodná předloha, grafický list Johanna Sadelera 

st., podle Maartena de Vos z cyklu Stvoření.379 [141] Sabine Baumgärtner pečlivě 

popisuje odlišnosti výsledné řezby od grafiky. Upozorňuje na výrazné zjednodušení 

scény a využití pouze částí původně mnohem složitější kompozice. V popředí můžeme 

stejně jako v případě Pazaurkovy destičky vidět ležícího Adama, u něhož klečí Eva, jíž 

žehná stojící postava Boha. [142] V zadním plánu se opět objevuje drobný detail 

Stvoření Adama, opět posunutý do středu destičky. V levé části se nachází shodná 

skupina zvířat, včetně lva, lvice, ovcí a prasete. Rostlinné prvky jsou na této řezbě 

redukovány. Kromě schematicky znázorněné zvlněné krajiny zde nalezneme pouze 

listnatý strom, pravděpodobně jabloň a palmu.  

Baumgärtner se ve své studii věnuje také nápisu, jež vyplňuje prostor v levé 

části destičky. Identifikovala ho jako úryvek z Listu Koloským (kap. 1, verš 16) „Denn 

durch Ihn ist alles geschaf /fen, das im Himel und auff erden ist,/das sichtbare und 

unsichbare, beide/die Thronen und Herrschaften und/Furstenthum und obrigkeiten.es 

ist/alles durch ihn und zu ihm geschaf /fen Colos .1." a upozornila, že na Sadelerově 

grafice se nachází latinské znění shodného textu.380  

6.21.2 Destička s výjevem Prvotního hříchu381 [143] 

Druhá destička spojovaná Sabine Baumgärtner s dílem Caspara Lehmanna zobrazuje 

scénu Prvotního hříchu. Autorka nalezla předlohu v grafickém listu Johanna Sadelera 

st., který byl vytvořen podle dnes ztraceného obrazu Gillise Mostaerta.382 [144] 

Ústředními postavami jsou Adam a Eva nacházející se u Stromu poznání, kolem jehož 

kmene se ovíjí had. Adam drží jablko na znamení Prvotního hříchu. [145] V blízkosti 

                                                           
376 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1382–1383. 
377 Hoffmann (pozn. 79), s. 17. 
378 The Corning Museum of Glass (inv. č. 87.3.2). 
379 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1382–1383; Grafický předloha je součástí cyklu 12 listů s názvem 
Credo in deum patrem omnipotence creatorem coeli et terrae, poprvé publikováno 1580. 
380 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1382. 
381 The Corning Museum of Glass (inv. č. 87.3.1.) 
382 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1382; grafická předloha se nachází např. v Staatsgalerie (inv. č. A 
15751). 
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dvojice je zobrazeno několik zvířat, mezi nimiž bychom nalezli medvěda, opici, králíky 

a kočku. 

Baumgärtner pečlivě porovnává řezbu s předlohou a dochází k závěru, že i 

v tomto případě dochází k redukování scény, jež je nejlépe patrné ve zjednodušeném 

podání krajinného rámce a vynechání některých zvířat (pštros, jelen). Autorka sleduje i 

zacházení s jednotlivými prvky scény, které řezáč volně rozmisťuje na plochu destičky 

podle vlastního uvážení. Například zobrazení medvěda v grafické předloze při levém 

okraji, je v řezbě posunuto doprava, naopak opice zachycena Sadelerem napravo, se na 

destičce objeví v levém spodním rohu. Vyvozuje z toho, že Lehmann zacházel 

s předlohami volně a upravoval si je podle své potřeby.383 V pravé části se opět objevuje 

nápis, identifikovaný Baumgärtner jako úryvek z Genesis (kap 3., verš 6.) „Und das 

weib nam und ass/und gab irem man auch da /von, und er ass.da wurden/ir beider 

augen auff ge /than/und worden gewar/das sie nacket waren. GEN. am. 3. Cav. v. 6.“384 

Badatelka považuje obě destičky z The Corning Museum of Glass za dvojici, 

patřící k sobě. Předpokládá, že i k Pazaurkově signované destičce mohl existovat 

pendant. Podle Baumgärtner pro Lehmannovo autorství v případě těchto destiček hovoří 

typické zpracování některých detailů, které tvoří charakteristické rysy jeho řezby. 

Vícenásobné využití jedné grafické předlohy považuje Baumgärtner spíše za argument 

podporující Lehmannovo autorství. Vzhledem k propojení se dvěma pozdními díly 

uloženými ve Victoria & Albert Museum v Londýně, které navrhoval již Pazourek, 

datuje Baumgärtner všechny tři destičky do období po roce 1614, kdy Caspar Lehmann 

již nebyl v císařských službách.385  

Je pravděpodobné, že obě destičky byly vytvořeny jedním řezáčem, na což 

odkazují shodné detaily znázornění krajiny, listoví i budování muskulatury jednotlivých 

postav. I oba nápisy se jeví, jako vytvořené jednou rukou. Otázkou zůstává, zda byly 

originální součástí scény či mohly být doplněny později. V případě destičky s výjevem 

Zrození Evy není očividně pro nápis vyhrazeno dostatek prostoru, a proto téměř 

zasahuje do samotné scény. Avšak propojení těchto dvou destiček s řezbou 

Pazaurkovou není zcela jednoznačné. Nelze bezvýhradně přijmout názor Sabine 

Baumgärtner o shodném pro Lehmanna charakteristickém stylu řezby těchto destiček. 

Všechny tři řezby jsou si jistě podobné, avšak při podrobnějším zkoumání se vyjeví 

                                                           
383 Baumgärtner 2001 (pozn. 77), s. 1382. 
384 Ibidem, s. 1383. 
385 Ibidem. 
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drobné odlišnosti v pojetí krajiny, ve stavbě lidského těla i ve znázornění tváří. 

Definitivní závěr je však velmi obtížné udělat, vzhledem k nedostatku fotografické 

dokumentace Pazaurkovy destičky. 
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7. Závěr 

V předkládané práci jsem se pokusila komplexně pojednat osobnost řezáče skla a 

drahých kamenů Caspara Lehmanna, působícího na dvoře Rudolfa II. i v kurfiřtských 

službách v Drážďanech. Pozornost byla věnována jeho životu i dílu. V zájmu co 

nejdetailnějšího poznání životních osudů Caspara Lehmanna byly kromě odborné 

literatury shromážděny i dostupné archivní zprávy. Pokud to bylo možné, byly 

dohledány originály písemností a přepsány v původním znění (Archiv hlavního města 

Prahy, Haus-, Hof- und Staatarchiv Wien). Záměrem bylo poskytnout co nejúplnější 

přehled archivních podkladů, které i do budoucna mohou sloužit pro další studium 

zabývající se Casparem Lehmannem. V několika případech se podařilo obohatit naše 

poznání Lehmannova života o zprávy dosud nepublikované.  

Zásadním momentem v životě Caspara Lehmanna, jejž reflektuje všechna 

odborná literatura, je získání privilegia na řezbu skla z roku 1609. Tím se Lehmann 

vždy od ostatních řezáčů odlišoval a obzvláště starší literatura měla tendenci jeho 

význam na základě této události přeceňovat. Znění privilegia z 10. března 1609 se 

dochovalo pouze v textu encyklopedického díla Joachima von Sandrart Teutsche 

Academie z roku 1675, a neexistoval doposud jiný doklad o jeho udělení.386 Badateli 

všeobecně uznávaný fakt zpochybnil pouze Gustav Pazaurek ve svém nedokončeném 

rukopise z roku 1935.  

Nově objevený a doposud nepublikovaný zápis v Reichstaxbücher z 17. září 

1609 však dokládá, že privilegium existovalo a Casparu Lehmannovi uděleno bylo.387 

Stručný záznam však bohužel pouze uvádí, jak vysoká daň byla za privilegium 

vystavena a neposkytuje žádné podrobnosti týkající se samotného obsahu 

(„Priuilegiorum auf dz Glaßschneiden, für Casparn Lehman, Ir Mt. Edlstainschneider. 

C[anzley] Jura 6 [fl]; Tax 30 fl. Ist Taxfreij“). Připustíme-li, že záznam o vyměření 

daně za privilegium se shoduje s privilegiem zmiňovaným Sandrartem v roce 1675, je 

nutné zvážit jeho faktickou účinnost. Ostatních řezáčů skla a drahých kamenů 

pravděpodobně na počátku 17. století nebyly v Čechách stovky, jak uvádí Pazaurek, 

ovšem na druhou stranu nebyl Caspar Lehmann ani solitérem. Například činnost Davida 

Engelhardta je doložená v Praze i na rožmberském dvoře mezi léty 1592—1614, Georg 

                                                           
386 Sandrartův zápis týkající se Caspara Lehmanna i Gerga Schwanhardta je citán v pozn. 126. 
387 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Reichskanzlei, Reichstaxbücher, Band 119 
[1609/1610], 1609, fol. 16v. 
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Schindler působil v severních Čechách a posléze i v Praze mezi léty 1610–1627.388 Lze 

si jen obtížně představit, že by od roku 1609 byla řezba skla vyhrazena pouze 

Lehmannovi a osobám jím pověřeným.  

Není opodstatněné předpokládat, že Lehmann si privilegium zasloužil za 

zdokonalení techniky řezby skla nebo její úpravu, jak mu bylo v minulosti přisuzováno. 

Datum udělení privilegia 10. března 1609 se zhruba shoduje s návratem řezáče do 

císařských služeb v Praze. Otázkou zůstává, zda bychom mohli tyto dvě události 

propojit a chápat získání privilegia jako jistou formu satisfakce za období, které musel 

Lehmann strávit mimo císařskou službu (v letech 1605–1608).   

Dosavadní odborná literatura vztahující se k dílu Caspara Lehmann nevěnovala 

dostatečnou pozornost detailnímu rozboru vztahu předloh a řezeb. V obecné rovině však 

například Olga Drahotová a Rudolf Strasser zastávali názor, že výsledná kvalita řezby 

následovala úroveň své předlohy. V této práci se podařilo shromáždit již publikované, i 

doposud neznámé předlohy k 17 z 26 zkoumaných předmětů. Nově nalezeny byly 

předlohy k destičce s vyobrazením alegorie Maiestas, destičce s vyobrazením Cupida 

vedoucího pár holubic a destičce s portrétem Johanna Sigismunda von Brandenburg. 

Nejpočetněji jsou mezi předlohami zastoupeny grafické listy (15 ze 17), zbylé 2 jsou 

kresby. Při vzájemném srovnání můžeme na části řezeb (destička s Andromedou a 

Perseem, Diananou a Aktaiónem, s Únosem Európy a s výjevem Klanění pastýřů) vidět 

podobné odchylky od předloh, které jsou patrné převážně v jednotném ztvárnění 

obličeje, zmenšené hlavě vůči tělu, přidání perlových náhrdelníků ženským postavám a 

schematickém naznačení krajiny. 

Portréty, které mají známé předlohy, je následují velmi přesně (portrét Johanna 

Friedricha von Württemberg, Mortize von Oranien a Johanna Sigismunda von 

Brandenburg) včetně zobrazení obličeje. Tím se zásadně odlišují od čtyř podobizen 

(Rudolfa II., Christiana II., Heinricha Julia a Ludwiga V.), jež byla pravděpodobně 

sestavena z vyobrazení tváře z profilu a těla z tříčtvrtečního pohledu. Destička s 

výjevem Jupitera a Junony vybočuje ze souboru vybraných předmětů svou kvalitou i 

přesným převedením předlohy do řezby. Na destičce se neobjevují žádné doplňkové 

motivy ani úpravy oproti původní kresbě. Řezáč si v tomto případě dokázal poradit i s 

perspektivně složitým umístěním postav v prostoru a jejich vzájemným provázáním. 

                                                           
388 Urban 1976 (pozn. 12), s. 113. 
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Ústředním dílem souboru je Lehmannova číše, na jejímž základě je možné 

hledat stylové podobnosti s ostatními řezbami a připsat Casparu Lehmannovi autorství 

dalších děl. Při srovnání dekorativních prvků Lehmannovy číše se jako nejbližší jeví 

řezba na křišťálovém džbánku z Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Kromě shodného 

výběru jednotlivých druhů květin (hvozdík, růže, pomněnka, zvonek), je totožný i 

způsob jejich řezby. Obě díla propojuje i dekorativní motiv na Lehmannově číši 

vyplňující sokl trůnu alegorie NOBILITAS, na křišťálovém džbánku tvořící girlandu. 

Obdobný prvek se objevuje i na nožce křišťálového poháru s vyobrazením Diany a 

Aktaióna. Schematicky pojatá krajina na víku poháru taktéž odkazuje k Lehmannově 

číši. Na základě stylové podobnosti podpořené archivním záznamem je proto možné 

Lehmannovi přisoudit autorství i této řezby. 

Vzhledem k ztvárnění dekorativních motivů a ovocných festonů lze 

s Lehmannovou číší provázat i portrétní destičku Christiana II., což podporuje i řezba 

jednotlivých písmen titulatury, s typickým zešikmeným písmenem S, vyskytujícím se i 

na Lehmannově číši. Spojitost mezi destičkou a křišťálovým pohárem s Dianou a 

Aktaiónem můžeme nalézt i ve shodně tvarovaném stromu – olivovníku. Plasticky 

pojatá řezba hlavy z profilu nalézající se na destičce Christiana II., se objevuje i na 

dalších třech portrétech (Rudolfa II., Heinricha Julia von Braunschweig a Ludwiga V. 

von Hessen-Darmstadt). Shodně utvářená řezby hlavy i jednotlivých detailů (uší, vlasů, 

vousů) a naznačení těla nás vede k připsání všech čtyř portrétů Casparu Lehmannovi. 

Portrétní destičky zařazené do zkoumaného souboru se dělí na dvě skupiny. 

[146,147] V první, velmi úzce stylově provázané, jsou zastoupeny výše zmíněné čtyři 

podobizny. Kromě portrétu Christiana II. můžeme na každé z nich vidět opakující se 

pozici těla zobrazovaného, obdobné atributy (maršálská hůl, meč), stůl a draperii 

umístěnou v horní části scény. Oproti tomu druhá skupina portrétů tvořená podobiznou 

Johanna Friedricha von Württemberg, Moritze von Oranien a Johanna Sigismunda von 

Brandenburg využívá k zobrazení osob jiné prostředky. Řezba je u těchto tří destiček 

provedena spíše kresebně. Použité rytí diamantovým hrotem v detailu vlasů a vousů 

ještě umocnilo jemné a ploché pojetí řezby. Portrétovaný je představen zcela ze 

tříčtvrtečního pohledu, včetně hlavy. Na rozdíl od první skupiny portrétů je u všech tří 

destiček známa předloha, která je přenesena na sklo poměrně přesně. Vzhledem 

k výrazné odlišnosti ať již ve stylu řezby, nebo v následování grafické předlohy, je 

nutné tyto tři destičky z díla Caspara Lehmanna vyřadit. 
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Ke křišťálovému poháru s vyobrazením Diany a Aktaióna stylově přináleží i 

destičky s Andromedou a Perseem a Dianou a Aktaiónem. Ujistit nás o tom může 

znázornění ženských postav, dodání perlových náhrdelníků, bodové naznačení listoví 

keřů i zpracování jelení hlavy, jež potvrzují Lehmannovo autorství. Destička se 

signaturou CL vykazuje některé společné rysy s těmito třemi předměty, převážně 

v podobě listoví keřů a zjednodušeně zachycené krajiny. I modelace tváří a signatura 

CL by nás mohla vést k Casparu Lehmannovi. Přestože se jeho autorství zdá 

pravděpodobné, nelze vzhledem k jediné dochované fotografii učinit v tomto směru 

jednoznačný závěr.  

Dvě destičky se starozákonními scénami vykazují totožný styl řezby, avšak 

jejich provázání s destičkou se signaturou CL je diskutabilní. Naznačení krajiny i 

ztvárnění aktů obou existujících destiček se zdá mírně odlišné. V detailech se řezba jeví 

méně plastická, častěji užívající rytí. Vložení dlouhých citací do scény působí 

v Lehmannově díle cize, přestože se může jednat i o pozdější doplněk. Jelikož podrobné 

srovnání s destičkou se signaturou CL nemůže být provedeno, je oprávněné o 

Lehmannově autorství v těchto případech pochybovat a spíše je z jeho díla vyčlenit. 

Ucelenou skupinu vzájemně stylově propojených řezeb tvoří čtyři destičky 

pocházející z aukce Christie’s (scéna s objímající se dvojicí, Cupid vedoucí pár holubic, 

Alegorie Maiestas a scéna Únosu Európy), k nimž je možno přiřadit i drážďanskou 

destičku s Klaněním pastýřů. Mezi společné znaky patří převážně typika tváře i 

ztvárnění těla dětských či andělských postav, objevujících se v podobě poletujících 

andílků na destičce s objímající se dvojicí, dítěte natahujícího se k holubicím na destičce 

s Cupidem, jako nevinné oběti pod alegorií Maiestas a jako novorozený Kristus ve 

scéně Klanění pastýřů. Tělo je zpracováno plasticky s výrazně definovanými 

jednotlivými částmi trupu. Vzhledem k monogramu CH s korunkou v horní části 

destiček s objímající se dvojicí a Cupidem vedoucím holubice je možné do této skupiny 

přiřadit i řezbu scény s Únosem Európy. Zpracování písmen CH zároveň připomene 

destičku s Andromedou a Perseem. 

Shodný způsob řezby listoví stromů vzájemně propojuje dvě londýnské destičky 

s vyobrazením medvěda a dvou koček a psa a destičku s ležícím lvem. Podobného typu 

listoví si můžeme všimnout i na destičce se signaturou CL. Detail kmene stromu a 

plastického napojení větví může ještě úžeji provázat tuto destičku s řezbou medvěda, 

stejně jako schematicky pojatá krajina s destičkou se dvěma kočkami a psem. Výrazné 

visící trsy trávy na destičce s medvědem připomenou obdobný detail na mytologických 
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výjevem Andromedy a Persea a Diany a Aktaióna. Vyhotovení jednotlivých číslic 

letopočtu 1620 na destičce se dvěma kočkami a psem je velmi blízké letopočtům na 

destičkách s ležícím lvem a s florálními motivy. Kromě toho je způsob zachycení 

suchých větví na destičce s medvědem možné taktéž provázat s destičkou s ležícím 

medvědem. Oproti tomu destičku s florálními motivy nelze kromě samotného letopočtu 

s Lehmannovým dílem úžeji propojit. Ztvárnění květů je oproti Lehmannově číši i 

křišťálovému džbánku propracovanější a přesnější, a mohlo by tak ukazovat spíše na 

jiného řezáče. Přisouzení destičky Lehmannovi pouze na základě podobnosti číslic 

letopočtu není dostačující. 

Dílo, které téměř neposkytuje vodítka pro vyslovení relevantního názoru na 

určení autorství, je křišťálová mísa z Kunsthistorisches Museum ve Vídni. Žádný 

dekorativní motiv použitý při výzdobě vnějšího pláště mísy není možné dohledat na 

ostatních předmětech, které se Lehmannovi připisují. Ani ztvárnění jednotlivých prvků 

se nezdá být Lehmannovu repertoáru výzdobných motivů příbuzné. Z toho důvodu není 

zřejmý argument, který by jeho autorství mohl podpořit.  

Na základě analýzy stylu řezby lze tedy s velkou pravděpodobností vyřadit z díla 

Caspara Lehmanna tři portrétní destičky (Johanna Friedricha von Württemberg, Moritze 

von Oranien a Johanna Sigismunda von Brandenburg). Dílem jiného řezáče bude snad 

také dvojice destiček se starozákonními výjevy. Vzhledem k výrazně vyšší kvalitě 

vyobrazení Jupitera a Junony i odlišnému pojetí figur ani toto dílo nezapadá do souboru 

předmětů připisovaných Lehmannovi a mělo by být považováno za práci jiného řezáče. 

V případě křišťálové mísy chybí podklady pro posouzení, zcela rozdílná skupina 

výzdobných prvků použitá při výzdobě však spíše ukazuje na jiného umělce.  

Současné poznání díla Caspara Lehmanna, založené zejména na dostupných 

archivních materiálech, studiu a komparaci samotných předmětů, případně jejich 

fotografické dokumentace, není zdaleka kompletní. Chceme-li si utvořit jednoznačnější 

názor na často diskutabilní Lehmannovo autorství, studium by mělo být v budoucnu 

obohaceno například o mikrofotografie děl, jež mohou odhalit nejjemnější detaily a 

technické nuace řezby, na jejichž základě bude možné se s větší jistotou vyjádřit 

k otázce, zda celý soubor vzešel z rukou jediného řezáče, či nikoliv. Cenné informace 

by mohly poskytnout také analýzy složení skelné hmoty zkoumaných předmětů. 

Předkládaná práce nicméně naznačuje, že i na základě dnes dostupného materiálu je 

možno o Lehmannově autorství v některých případech pochybovat. Přestože se tedy 

jedná o nejlépe poznaného řezáče své doby, je zřejmé, že téma není zdaleka vyčerpáno. 
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Casparu Lehmannovi byla doposud připisována i bez větší stylové návaznosti z velké 

části proto, že práce jiných řezáčů není přesně zdokumentována. Proto je nutné 

v budoucnu věnovat pozornost i ostatní produkci řezaného skla a horských křišťálů, 

zejména v prostoru střední Evropy. Jejich podrobné poznání vytvoří pro Lehmannovo 

dílo možnost srovnání, na jehož základě bude možné jej zasadit do širšího kontextu 

dobové tvorby. 
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http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_1_Archive_Wien.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_2_Osterreichisches_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_3_OStA_Haus_Hof_und_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_3_OStA_Haus_Hof_und_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_4_OStA_HHStA_Reichskanzlei.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_5_OStA_HHStA_RK_Reichstaxbucher.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_6_OStA_HHStA_RK_Tax_Band_119.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_1_Archive_Wien.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_2_Osterreichisches_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_3_OStA_Haus_Hof_und_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_3_OStA_Haus_Hof_und_Staatsarchiv.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_4_OStA_HHStA_Reichshofrat.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_5_OStA_HHStA_RHR_Judicialia.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_6_OStA_HHStA_RHR_Judicialia_Judicialia_miscellanea.xml
http://documenta.rudolphina.org/Archiv/A_7_OStA_HHStA_RHR_Judicialia_JM_Karton_48.xml


93 
 

9. Seznam vyobrazení 
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27. Lehmannova číše, detaily květin. Foto: Adéla Minaříková 

 

28. Lehmannova číše, detail alegorie Liberalitas. Foto: Ⓒ Uměleckopůmyslové 
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Uměleckopůmyslové muzeum 

 

31. Lehmanova číše, alegorie Potestas. Foto: Ⓒ Uměleckopůmyslové muzeum 
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& Albert Museum, London 
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92. Křišťálový pohár s výjevem Diany a Aktaióna, detail víka. Foto: Adéla Minaříková 
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Bartholomeus Spranger, Splendor and Eroticism in Imperial Prague. The Complete 

Works, New York 2014, s. 211. 
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in: Sabine Baumgärtner: Caspar Lehmann, Seine biblischen Glasschitte, Weltkunst 71/9 

2001, s. 1381. 

 

102. Destička se signaturou CL, detail, in: Sabine Baumgärtner: Caspar Lehmann, Seine 
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2002, s. 21. 
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110. Destička s portrétem Johanna Sigismunda von Brandenburg, detail hlavy, in: Horst 

Hoffmann: Caspar Lehmann. Uelzen 2002, s. 21. 

 

111. Portrét Johanna Sigismunda von Brandenburg, Wolfgang Kilian, 1618–1619, 

British Museum (inv. č. Bb,1.188). Ⓒ British Museum 

 

112. Destička s portrétem Moritze von Oranien, sklo, v roce 1961 v soukromém 

vlastnictví A. Lehmanna, in: Marie Blussé van Oud-Alblas, Der unbekannte auf der  
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113. Portrét Moritze von Oranien, Wolfgang Kilian, podle Michiela Jansz. Mierevelt, 

British Museum (inv. č. Bb,12.355). Ⓒ British Museum 

 

114. Křišťálová mísa, horský křišťál, Kunsthistorisches Museum Wien (inv. č. 2258). 

Foto: KHM-Museumsverband 

 

115. Křišťálová mísa. Foto: KHM-Museumsverband 

 

116. Křišťálová mísa, detail. Foto: Adéla Minaříková 

 

117. Destička s florálními motivy, 1620, sklo, National Gallery of Victoria, Melbourne 

(inv. č. D82–1981). Foto: Ⓒ National Gallery of Victoria, Melbourne 

 

118. Destička s vyobrazením objímající se dvojice, sklo, Kunsthistorisches Museum 

Wien (inv. Č. KK 10 305). Foto: KHM-Museumsverband 

 

119. Destička s vyobrazením objímající se dvojice, detail. Foto: Adéla Minaříková 

 

120. Destička s vyobrazením objímající se dvojice, detail. Foto: Adéla Minaříková 

 

121. Destička s vyobrazením objímající se dvojice, detail. Foto: Adéla Minaříková 

 

122. Destička s vyobrazením objímající se dvojice, monogram. Foto: Adéla Minaříková 

 

123. Revers medaile Hedviky Dánské, po 1611, stříbro, 27 x 35 mm, Gotha, Schloß 

Friedenstein, Münzkabinett, in: Jutta Kappel, Der Kaiserlische Glas- und 

Edelsteinschneider Caspar Lehmann (Uelzen 1563/65 – Prag 1622), Jahrbuch der 

Staatlichen  Kunstsammlungen Dresden 24, 1993, s. 40. 

124. Destička s vyobrazením alegorie Maiestas, sklo, The Corning Museum of Glass 

(inv. č. 86.3.100). Foto: Ⓒ The Corning Museum of Glass 

 

125. Destička s vyobrazením alegorie Maiestas, detail linie ve spodní části. Foto: Ⓒ 

The Corning Museum of Glass 

 

126. Vyobrazení alegorie Maiestas, z cyklu Ctností pokořující Neřesti, Johannes Sadeler 

st, podle Maartena de Vos, 1579, in: D. de Hoop Scheifer (ed.), Hollstein’s Dutch and 

Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–1700 vol. XLIV, XLVI, Amsterdam 

1996, s. 122. 

127. Destička s vyobrazením alegorie Maiestas, detail rytíře. Foto: Ⓒ The Corning 

Museum of Glass 

 

128. Destička s vyobrazením alegorie Maiestas, detail koruny. Foto: Ⓒ The Corning 

Museum of Glass 
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129. Destička s Cupidem vedoucím pár holubic, sklo, The Corning Museum of Glass 

(inv. č. 86.3.27). Foto: Ⓒ The Corning Museum of Glass 

 

130. Destička s Cupidem vedoucím pár holubic, detail monogramu. Foto: Ⓒ The 

Corning Museum of Glass 

 

131. Destička s Cupidem vedoucím pár holubic, detail dítěte. Foto: Ⓒ The Corning 

Museum of Glass 

 

132. Venuše rozkazující Cupidovi vystřelit šíp na Plutona, Pieter de Jode st., podle 

návrhu Bartholomea Sprangera, 1606, in: Sally Metzler, Bartholomeus Spranger, 

Splendor and Eroticism in Imperial Prague. The Complete Works, New York 2014, s. 

317. 

133. Porovnání předlohy a řezby Cupida. Foto Cupida:  Ⓒ The Corning Museum of 

Glass 

 

134. Destička s vyobrazením lva, 1620, sklo, Rijksmuseum, Amsterdam (inv. č. BK–

1986–29). Foto: Ⓒ Rijksmuseum, Amsterdam 

 

135. Nikolaus Reussner, Emblemata, 1581, in: Athur Henkel – Albrecht Schöne: 

Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 

1967, s. 370. 

 

136. Destička s vyobrazením Únosu Európy, sklo, v soukromém vlastnictví. Foto: Ⓒ 

Bonhams 

 

137. Destička s vyobrazením Únosu Európy, detail monogramu. Foto: Ⓒ Bonhams 

 

138. Destička s vyobrazením Únosu Európy, detail hlavy. Foto: Ⓒ Bonhams 

 

139. Únos Európy, cyklus ilustrací k Ovidiovým Metamorfózám, Crispijn de Passe, 

1607, in: Stephen Orgel, The Philosophie of Images: a Garland series, Garland 1979, 

nepag. 

 

140. Destička s vyobrazením Zrození Evy, sklo, The Corning Museum of Glass (inv. č. 

 87.3.2). Foto: Ⓒ The Corning Museum of Glass 

 

141. Stvoření, Johannes Sadeler st., podle Maartena de Vos, mědirytina, 19,4 x 24 cm, 

Staatsgalerie Stuttgart (inv. č. A 15888), in: Sabine Baumgärtner: Caspar Lehmann, 

Seine biblischen Glasschitte, Weltkunst 71/9 2001, s. 1382. 

142. Destička s vyobrazením Zrození Evy, detail. Foto: Ⓒ The Corning Museum of 

Glass 

 

143. Destička s výjevem Prvotního hříchu, sklo, The Corning Museum of Glass (inv. č.  

87.3.1.). Foto: Ⓒ The Corning Museum of Glass 
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144. Prvotní hřich, Johannes Sadeler st., podle Gillise Mostaerta, mědirytina, 20,5 x 

14,7 cm, Staatgalerie Stuttgart (inv. č. A 15751), in: Sabine Baumgärtner: Caspar 

Lehmann, Seine biblischen Glasschitte, Weltkunst 71/9 2001, s. 1383. 

 

 

145. Destička s výjevem Prvotního hříchu, detail. Foto: Ⓒ The Corning Museum of 

Glass 

 

146. Srovnání portrétů - 1. skupina 

 

147. Srovnání portrétů - 2. skupina 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Obrazová příloha 

  



 
 

11. Prameny 

1588 April 5, Prag 

Dem Krystallschneider Caspar Leheman, welcher Kaiser Rudolf II. eine Probe seiner 

Kunst vorgelegt hatte, werden 15 Gulden rheinisch als gnadengeschenk zugestellt. 

Hofzahlamts-Rechnung 1588, fol. 489. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, 

Band 7, Reg. 5481.  

1590 Februar 13, Prag 

Caspar Leehman, Krystall- und Steinschneider, erhält ein Gnadengeld von 30 Gulden. 

Hofzahlamts-Rechnung 1590, fol. 572. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, 

Band 7, Reg. 5500.  

1590 Mai 19, Prag 

Caspar Lehmann Ernst Alewin Heinrich Julius von Braunschweig 

 

Leheman Caspar für sich vnd seine Geschwistrit c[ontra] Ernsten Alewin wegen ainer 

schuldtforderung, bit vmb Intercession an den yezt Regierenden Herzogen in 

Braunschweig, dz Ire Fr. G. bei der Statt Vlzen [Uelzen] die verordnung thuen, dz Sy 

nit also gleich von Iren Vätterlichen güetern verstossen werden. 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Exhibiten-Protokolle des 16. Jahrhunderts, Band 6 [1590-

91], fol. 37v, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1595 November 15 

Kaiser Rudolf II. nimmt den seit 1592 als Leibtrabant mit einer Besoldung von 8 fl 

monatlich und 2 fl Kleidergeld geführten caspar Lehmann als Hartschier mit 12 fl 

Hofbesoldung an. 

Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher, viz Röver, s. 258 

1596 (Datierung circa) 

Caspar Lehman an Kaiser Rudolph II.  

Allergenedigister Herr. Was ahn Euer Röm: Kay: Mat. kurz verRugkter tagen, Inn der 

Frauen Äbbtißin, Priorin vnnd aines gannzen Conuents namen des klosters zu Sanct 

Johanns, Inn der Stadt Lüebegg gelegen, wegen vermaynlicher entschüettung, deßen 

von Euer Röm: Kay: Mat. mir an Sie allergenedigisten mitgetaylten praesentation 

http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml
http://documenta.rudolphina.org/Namen/Alewin_Ernst.xml
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schreibens wegen ainer Laihen herrn pfründt, gehorsamist nunmehr annderweit 

geschrieben worden, hab Ich mit ... 

Wien, ÖsterreichischesStaatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 

Reichshofrat, Judicialia,Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 Leheman, 

převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml (vyhledáno 

20. 7. 2017) 

1596 Januar 21, Prag 

Caspar Lehman an Kaiser Rudolph II.  

Allerdürchleuchtigester Großme[chti]gester vnd Vnuberwindtligester Römischer Kayser 

auch zu Vngern vnd Behaimb Koeningk etc. 

Allergnedigester Kayser vnd Herr, Eur Rom: K[ay:] May: gebe Ich hiemit 

vnterthenigests Gehorsamb zuuornhemen, wie das nuhn ich vber die gantze 7 Jahr lang 

ahn dero hoff vor ein stainsneider bin gebraucht worden, so wol auch nuhn mit meiner 

Kunst des Edelgestain sneidens nicht allein von E.K.M. bin gebrauchett worden, sonder 

auch E.K.M. zu Ehren mic[h] von anderen fremden potentaten vnd Fursten, so 

E.R.K.M. Hoff beygewonet vnd hergekomen sein, Jeder zeit willich vnd gehorsamblich 

gebrauchen Lassen vnd noch etc. Deßgleichen auch vnder disem 4 Jahr langk ihn 

E.K.M. Leib Quardi vor einen Leib Trabanten (sonder Ruhm zu melden) traulich vnd 

fl[ei]sig gedienet, neben andern ,einen mittgesellen zug vnd wacht traulich wie einen 

redlichen Man zustehet versehen vnd nuhn auf neu auf E.K.M. beuelch wideru[mb] zu 

einem Hartschier aufgenommen, vnd mic[h] also hinfürhan wie sich den gebuerett, 

E.K.[M.] mitt meiner Kunst, den auch ihn dero leib Quardi treulich dienen. Nach dem 

aber E.K.[M.] nach altem Kayserlichem gebrauch vnd herkhomens, dero diener so sie 

getreulich vnd flosig gedienet vnd noch dienen, mit Kayser- [fol. v] lichen gnaden zu 

belihen vnd begnaden, also gelangett ahn E.K.M. mein demutiges vnd vndertheniges 

bitten vnd anlangen, E.K.M. die wollen mir mit dem Jungkfrauwe Kloster Ihn der 

Reichsstadt Lubeck zu Sanct Johan genant, allergnedigest begnaden vnd ein 

präsentation darauf geben. Nach dem Ich auf die Lengte solche Kunst mengel des 

gesichtes nicht dreiben konte vnd den auch auch meiner treuwen dienste geniessen vnd 

Ihn meinem Elter der Kayserlichen Begnadung zu getrosten, dz bin vmb E.K.M. Ich die 

zeit meines Lebens ihn aller vnderthenigkeit ihn kein vergessenheit zu stellen, sonder 

hochstes fleisses zuuerdienen vnd E.K.M. thue Ich mich hiemit zu gnaden beuehchent 

etc. 

Eur Rom: Kay: May. 

                       aller vnderthenigester 

                       vnd gehorsambister 

                                       Caspar Lheman Hartschier 

                                       vnd Edelgesteinsneider 

Leheman Caspar, Ir Mt. Hartschier pro Praesentatione in das Jungf[rawen] Closter zu 

St. Johan in der Statt Lubeck. 

Ann die Rom: Kay: aüch zu Vngarn vnd Behemb kunig. May: meinem 

allergnedidest[en] Kayser vnd Hern, Aller vnderthenigeste vnd Gehorsamiste 

Supplication von mir, Caspar Lheman E.R.K.M. Hartschier vnd Edelgestainsneid[er]. 

Fiat, 21. Jan: Ao 96 J.W.E. L. Hanibald 
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Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1596 Juli 4, Prag 

Caspar Lehman an Kaiser Rudolph II. 

Allerdurchleuchtigister, großmächtigister Vnüberwinndlichister Römischer Kayser, 

auch inn Germanien, Hunngern vnnd Behaimb König etc. 

Allergenedigister Herr. Was auf Euer Röm: Kay: Mat. ahn die Erwürdige Frauen 

abbtißin, Priorin vnnd ain gannzes Conuent S: Johannis Closter Inn der Stadt Lüebegg 

gelegen, mir genedigist mitgetailten ofenes praesentation schreiben, ain Erbar Rathe 

ehegemelter Stadt Lüebegg, Inn maynung alls ob von wolgedachten Closter Frauen ain 

solches Irentweg[en] zuuerantworten vnnd denen Ir dürftigkait wohl bewust, 

gleichsamb vor Sie Intercediren sollten, Sie hierzue Inn sonnderhait erpeten worden 

weren, vnterthenigist mit gar gerinngem vnerheblichem schein eingebracht, das hab Ich 

mit gebüerender reuerentz gehorsamist empfanngen vnd seines Innhalts vernommen etc. 

Vnnd mache allergenedigister Kayßer vnnd Herr Ich mir gar kheinen zweiuell, das 

Ob angeregtem Eur Röm: Kay: Mat. g[enedigi]sten praesentation schreiben vnnd 

Ofnem rescripto Sie, die fromben Closter Frauen vor sich selbsten vnnd Ihre personen, 

do es nur noch Inn Iren mächten stündte vnnd were, gernen ain schuldigistes genüegen 

thedten vnnd thun wollten, allain von gedachtem ainem Erbarn Rathe der Stadt Lüebegg 

Inen die hanndt gesperret vnnd dardurch erarmet vnnd Inen bishero ahn Irem vermögen, 

wie sie sezen vnnd melden, viel abganngen, das außer billichen od[er] erheblichen 

vrsachen ermellter Rathe der Stadt Lüebegg nit allain dits kloster vnnd Stift S: Johannis, 

sonndern auch annd[er]e Stift vnd klöster mehr, Inn der Stadt Lüebegg gelegen, ein 

vnnd Inen Ire beste vnd vornembste einkhommen vnnd Stiftungen aigens thums vnnd 

vor Sich selbsten, vnerlanngts Rechtens entzogen vnd die armen vnfüglich betranngten 

Closter personen, an Izo gar [fol. v] nit mehr, wie Inen gewidmet vnnd gestiftet, vnnd 

wie gaystlichen personen gebüert oder geziemet, auch Ire Stiftungen vnd Orden 

ausweißen, sonndern vielmehr wie arme vnter frembdem Joch vnd benöttigte Leute, 

vnnd wie der Rathe nur selbsten will, gebahren, leben vnnd zehren müßen. Vnnd muß 

hierbey auch wol glauben, das an Izo vnnd vorters hin, die kloster personen vnnd 

kinnd[er] an maigdlein, wie Sie ferrers sezen vnnd vermelden, Sich mit gellte Inns 

kloster einkaufen, vnnd Inen Ir vnterhalt schaffen müeßen, dann wie hierbey zuerachten, 

Selbige nit mer propter diuinos Cultus oder Exercitium Ecclesiasticum ain frombes 

andächtiges klosterleben darInnen zufüeren, sonnd[er]n allain vmb weltlicher zucht 

vnnd allerhanndt schöner arbeit zulernen, darein gethan vnnd verordnet werden. Ob nun 

aber ain solches von gemelltem Rathe mit Recht vnnd billigkait verhanndlet, das Sie 

solche herrliche vrallte Stiftungen, So allain zur ehr vnd dinst Gottis gewidmet, auch 

ansehennliche Prelaturn des Heyligen Römischen Reichs sindt, vor sich selbsten also 

perturbiren, zerstreuen vnnd einziehen sollen, Im schein neuer Religion, das stelle zue 

Eur Röm: Kay: Mat. g[enedigi]sten erkhanntnus Ich vnterthanigist etc. 

Inn deme Sie auch weiters anmelden, das bey weiland ezlicher Römischer Kayser, 

hochseligister gedächtnus leben, ainiche Manns person an dits kloster nit Commendirt, 

prouidirt od[er] angemuetet worden were, vnnd hierbey possessionem vel quasi 

Libertatis nichtiglichen anziehen, vnnd mehrers vorgeben wollen, das es sich Im 

wenigsten nit schicken wurdte, das Ich alls ain Manns person Inn ainem Jungkfrauen 

kloster mein vnterhalt haben sollte, gleichsamb das was neue vnnd bey and[er]n 
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d[er]gleichen Stiften vnnd Jungkfrauen klöstern nit auch also gehallten vnnd Manns 

personen befunnden vnnd alles allain durch weiber verRichtet wurdte, do Inen doch selb 

weit ain annders vnd das widerspiel wißendt, dann allain, So Ich nur weis, bey diesem 

Closter S: Johannis ain hauptmann, ain schaffer, ain Ober- [fol. r] ... [fol. 

v] ... Lehenman Caspar, Thuet seinen gegenbericht, bitt Ine bey Ir Mt. erthailt[en] gnadt 

vnd presentatio handtzuhab[en] vnd Ine d[er]selb[en] geniess[en] zulass[en]. 

An die Röm: Kay: auch In Germanien, Hungern vnd Behaim Kon: Matt. 

annderweites gehorsamistes piten vnnd anlanngen wegen praesentation des klosters S: 

Johannis zu Lüebegg Irer Röm: Kay: Mat. dieners vnnd hartschiers Caspar Lehenman. 

 

Fiat, Renouatio etc., 4 Julij 96. 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1596 Juli 4, Prag 

Der Abbtissin vnd Conuent zu St. Johanns in Lübeck wierdt beuolh[en], Casparn 

Lehenman, hartschier vermög Khay. Presentatio in Ir Closter anzunemen. 

Rudolff etc. 

Waßmassen Ir Euch auf vnser Khay. Praesentatio, die wir vnserm leib guardi 

hartschier Caspar Leheman in Euer Gottshaus St. Johanns gnediglich mitgethailt, durch 

die von Lubeck endtschuldigen vnd angeregter Praesentation zuentheben bitt[en] 

lass[en], deß hab[en] wir der notturfft nach vernom[m]en. 

Wie wir aber solche einwendung d[er] erheblichkeitt nitt zu sein befinden, dz wir 

angesehen, vnsere von vnsern Gottseligen Vorfahrn Römisch[en] Khaisern vnd 

Khönigen, auf allen im hailig[en] Reich gelegenen Manns vnd Frawen Clöstern one 

vnd[er]schidt von vnuerdencklich[en] Jahrn wissentlich herbrachte vnd nunmehr löblich 

auf vnns kommene gerechtigkait ersizen [fol. v] zulass[en] einen praeiudicilich[en] 

nachteiligen eingang gestatten solltten, Sond[ern] nochmals ob demselb[en] vnserm 

kay[serlich]en Regal handtzuhab[en], vnd vnsern nachkomen nichts zubegeb[en] 

gedencken, vndt noch weniger weill Ihr vndt die von Lübeck etlich[er] vnserer Vorfahrn 

mildigkait vndt guttwilliges nachsehen yezo fur ain gerechtigkait vnd Immunitet 

anzuzieh[en] vermainen, Neben dem wir wegen dises Gottshauses vermög[en] so vill 

berichts hab[en], das es von erhaltung diser ainzig[en] person (welche dem Closter mehr 

dienlich als nachtailig sein mag) nit wurdt verderb[en]. Hierum vndt dem allem nach so 

lass[en] wir es bey voriger vnserer Praesentatio, angeregt Euer vermaindt[en] einredt 

vnuerhindert, pillich berueh[en]. Euch hierauf anderwerdts alles ernsts beuelchendt, das 

Ir solcher vnser Rechtmessig[en] verordnung mit annemung vnd gepurlich[er] 

vnt[er]holtung vorbemelts Caspar Lehenmans one verner verwaigerung 

gehorsamblich [fol. r]statt thuet, od[er] aber Ihne mit ainem gepurlich[en] Jhärlich[en] 

absent gelt dermass[en] befridiget, damit ernenter vnser diener vil besagter vnser Khay. 

begnadigung wurcklich geniess[en] vnd sich verners aufhaltens noch weitter danhero 

v[er]ursachten vncosstens zubeclag[en] od[er] vns vmb scherffer mittl vnd einsehen 

anzuruffen nit vrsach habe. Wolt[en] wir Euch auf mehr obberurtes d[er]en von Lübeck 

fur Euch gethon Schreib[en] endtlichem Euerem wiss[en] nachrichtt vndt gehorsamer 

v[er]halttnüß in antwort nit perg[en]. Dat[um], Prag den 4. July Ao 96. 
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Den Ersamen vnsern lieb[en] andechtig[en], A. abbtissin, Priorin vnd Conuent des 

Frawen Closters zu St. Johanns in Libeck. 

 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1597 Januar 30, Prag 

Caspar Lehmann 

Leheman Caspar bit vmb poenal mandat an die von Lubeckh, dz Sy d[er] 

P[raese]ntation in das Closter St. Jo[hann]is daselbst statt thuen [ohne marginales vts; 

vermutlich: Hof Rath 30. January 97ten]. 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Exhibiten-Protokolle des 16. Jahrhunderts, Band 11 

[1597], fol. 14r, převzato z 

http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml (vyhledáno 20. 7. 2017) 

1597 September 1, Prag 

Kaiser Rudolph II. an Burgermeister vnd Rath der Statt Lubeck 

V[er]ner Schreiben an di v[on] Lübeck Casp[ar] Lehenmans hartschiers layenpfründt 

betr. 

Rudolff etc. 

Euch ist vnentfallen, wz wir von wegen vnser leib quardi hartschiers Caspar 

lehenmans In sach[en] deren, von vns Ihme Conferirten layen pfründt Im Frauen Closter 

St. Johannis bei Euch, anfenglich d[er] äbtissin vndt Conuent, volgendts alß sich diselbe 

vff Euch entschuldigt, Ihr auch selbst darunter an Vns geschrieben, baiden, ainem Vndt 

dem andern tail, vor disem zue gemuett geführt haben, dawid[er] vns nichts desto 

weniger der äbtissin vndt Eur beharrige gegen reden noch vnlengs vorbracht word[en], 

wüssten wir zwar dessen vnuerhindert nitt allain vnser kayserlich Jus desfals statlich 

genugsam Euch vndt dem Stifft zuercleren vndt außfuhrlich zumach[en], Sondern 

... [fol. v] dessen wircklicher handhabung vndt erhaltung schuldigen gehorsambs mittel 

genugsam, So wir wo notig kunfftig ins werck zu sezen nitt zu vnterlassen gedencken, 

aber weil wir vns nochmals versehen Ihr werdets zue solcher weittlauffikeit nitt 

kom[m]en lassen, vndt vns dan obgedachter Lehenman vnterthenig zuerken[n]en 

geb[en] dz Er izo wid[er]umb bei d[er] abtissin vndt Euch vmb erlangung deren von vns 

Ihme verlihen[en] begnadigung ansuchung zuthuen vorhabens, So ermanen wir Euch 

hiemit zue allem überfluß von neuem gnedig vndt ernstlich, wollet mehr bemelter 

Abbtissin vnd Conuent verner In Ihrer wid[er]sezikeitt nitt rucken halt[en] Sondern Sy 

vilmehr dohin weisen vnd auch ... daran sein, domit vnserer kay[serlich]en 

praesentation one lengern v[er]zug stat gethan, wie nit weniger d[er] Lehenman 

zugleich seiner hierauff alberait ain so lange zeit gewendt[en] vncosten halb, [fol. 

r] darein Er durch des Stiffts vnd Euer vnerfröliche Contradiction geführt ist, d[er] 

gebür schadlohß gehalt[en] vndt scherfers einsehens nitt not w[er]de, welchs Ihr dan 

geg[en] Ihm (weil Er bei Euch zue lübeck geborn) vor ander[en] billich gern thuen 

sollet. Es beschicht auch hieran vnser ernster endtlich[er] will vndt mainung vndt wir 
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seindt Euch sonsten mit kay[serlichen] g[naden] wohl genaigt. Dat[um] zue Prag den 

Erst[en] Septemb[ris] Ao 97. 

An Burgermaister vnd Rath d[er] St[adt] lübeck. 

 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1597 Oktober 5, Lubeck 

Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck an Kaiser Rudolph II. 

Allerdurchleuchtigster Großmechtigster vnnd Vnüberwindtlichster Römischer Kayser, 

E: Röm: Key: Maytt: seindt vnser allerthenigste, getreweste vnnd gehorsambste dienste 

stets bereit, beuorann. 

Allergnedigster Kayser vnnd Herr, was E: Röm: Kay: Maytt. izo abermall für 

deroselben Harttschierer Casparn Lehenman, dero von E: Kay: Maytt: Ihm vnlengst in 

St. Johans Closter alhier Conferirten herrn liehen pfrunden halber, ann vns allergnedigst 

geschrieben vnnd anbefohlen, Das habenn wir von zeigern mit gepürender Reuerenz 

vnterthenigst empfangenn vnnd fernerm Inhalts verstanden. 

Ob dann nun woll nicht ohne, das zu E: Kay: Maytt. die armen Conuentualn, so woll 

auch wir selbst inn der allervnderthenigsten Hoffnung vnf zuuersicht gestanden, sie 

würdenn dieses vnuermügenen Klosters armselige gelegenheitt vnnd betrübten zustandt, 

Inmaßen deroselbig E: Kay: Maytt: im nehern antwortschreiben allervnderthenigst vnnd 

in warheit berichtet, gnedigst beherziget, vnnd sie auß Kayserlicher angebornner milden 

güte, mit solcher fast vntreglicher bürde verschonet haben. Weill aber E: Kay: Maytt: 

sie deßen nicht erlaßen wollen, So haben wir sie dahinn bewegt, das E: Röm: Kay: 

Maytt: zu aller- [fol. v] vnderthenigsten ehren vnnd gehorsamb sie nunmehr geneigt, 

sich mit dem Casparn Lehenman, vnangesehen wie saur vnnd schwer es Ihnen fallen 

magh, vff einen oder andern vonn E: Röm: Kay: Maytt: fürgeschriebenen wegh, aufs 

pilligste zuuergleichen vnnd abzufinden, zu dero behuff dan auch ann Ihnen 

geschriebenn, sich in der persohn oder durch seinenn gevollmechtigten anwaldt alhier 

nach gelegenheitt einzustellen vnnd gepürlicher Handlung gewertig zu sein, Der 

tröstlichen zuuersicht, E: Röm: Kay: Maytt: sich dieß vnderthenigste erbieten vnnd 

gehorsam also gefallen laßen. 

Vnnd habenn es E: Röm: Kay: Maytt:, so wir Gott dem allmechtigenn zu 

langwiriger leibes gesundtheitt, bestendige gluckselige keyserliche Regierung vnnd 

überwindung Ihrer vnnd gemeiner Christenheit feinde, allervnderthenigst befehlen thun, 

zu gepürender antwordt nicht sollen verhalten. Datum sub Signeto 5. Octobris Anno 97. 

E: Röm: Kay: Maytt: 

                   Vnderthenigste gehorsambste 

                               Burgermeister vnnd Rath 

                               der Stadt Lubeck 

[fol. v] Dem Allerdurchleuchtigste[n] Großmechtigsten vnnd vnüberwindtlichstenn 

Fürstenn vnnd Herrn, Herrn Rudolphenn dem andernn dieses Namens, Erwöltem 

Romischem Kayser, zu allenn zeitenn Mehrernn des Reichs, inn Germanien, zu 

Hungarnn, Behem, Dallmatienn, Croatienn vnnd Schlauonien etc. König, 

Ertzhertzogenn zu Osterreich, Hertzogen zu Burundi, Steir, Kerndtenn, Crainn vnnd 

Wirtembergk etc., Grafenn zu Tyroll etc., vnserm Allergnedigsten Herrn. 
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Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1597 (Datierung circa) 

Caspar Lehmann an Kaiser Rudolph II. 

Allergenedigister Herr, Eur Röm: Kay: Mat. haben auf allergehorsamistes mein 

Suppliciren vnnd anlanngen, Inn g[]ster erwegunng meiner so lanngwirigen getreuesten 

gelaiste dinnsten, mir hiebeuornen zway vnterschiedliche praesentation schreiben, 

wegen ainer Layhen herrn pfründt, ahn die Frauen abbtißin, Priorin vnnd ain gannzes 

Conuent des Closters zu S. Johanns inn d[er] stadt Lüebegg gelegen, allerg[]st 

mitgetaylt. Darauf auf lezer Eur Röm: Kay: Mat. praesentation schreiben, ain Erbar 

Rath d[er] Stadt Lüebegg wegen entschütt: vnd entpfliehung, solcher mir zugeben 

auferladener vnd inen anbeuohlener Layhen herrn pfründt, im namen obgedachts 

klosters, so sie aigens thuns wid[er] recht eingezogen, aine gannz vnerhebliche 

vermaynliche vnnd nichtige antwort vnnd entschuldigung gethan, So mir vmb ferrere 

mein noturft zu khom[m]en, Welche Ir vermainte gleichwoln schüpferige eingewanndte 

Exceptiones vndinnstliche behelff vnnd außrede etc. ich nach lengs wohl vnnd 

superficienter abgelaynet vnnd wid[er]legt, Wie Ich dann zum überflueß dieselbe mein 

ablaynungs schreiben, darauf ich gleichwohln bis dato zue ferrerm g[nedigi]sten 

beschaidt od[er] resolution nit khom[m]en mögen, sub no. 1 nochmaln hierbey gelegt 

haben will etc. 

Wann dann ainßmals obgedachts aines Erb: Rats der Stadt Luebegg vermaynlich 

gethane entschuldigung, welches mehrers ain Accusation, wed[er] defension, von Inen 

eingebracht heist vnnd Ist, vnnd sie sich darInnen selb mehr beclagen, wed[er] 

defendiren, vnnd Ir beganngen hochsträflich Vnrecht, das Sie wid[er] die gebüer aigens 

thuns dem Gottishauß die järlichen redditus vnnd einkhommen bößlichen entzogen 

vnnd geschmälert, das kloster In alienum statum, weder es vom fundator gewidmet, 

gerichtet [fol. v] gröblich[er]em tage geben, ain pur lauter nichtigkait vnd 

eingewanndter vngrunndt Ist, vnnd daraus khaines weges nit erzwunngen werden mag, 

warumben eben dits kloster vnnd die Stadt Lüebegg, vor allen annd[er]n auch So 

hochansehennlichen, fürnemen Stenndten, Städten, Stiften vnnd klöstern des H. Reiches 

sollten befreyhet vnnd dieser beschwerdt vberhebt, vnnd das Eur Röm: Kay: Mat. dahin 

aine person von den houe aus zupraesentiren auß Kay: macht hoheit vnnd authoritet, 

auch erlanngter vhr vr allter gerechtigkaiten nit sollten befugt sein etc. 

Hierumben pite Eur Röm: Kay: Mat. Ich nochmaln allervnd[er]thenigist, Die 

geruhen Inn g[nedigi]ster erwegung meiner Eur Kay: Mat. gelaister so lanngwirigen 

getreuesten dinnsten, dann zue erhalltung d[er]en vr vr allten angezogenen ahn Sie 

khommenen vnnd von vnüberdennckhlichen Jaren hero wohl hergebrachter vnnd 

löblichist erlanngter Rechten vnnd gerechtigkaiten, ganz vnbetrachtet Irer des Rats zue 

Lüebegg vnerheblichen einwendung, sub poena Executionis et Contumatiae, alles 

ernstes auferladen zulaßen, das Sie mir die ains mahls g[enedigi]st bewilligte vnnd aus 

Kay: Mat. vnnd oberherrlich[en] gerechtigkait überschafte vnnd angewiesene Layhen 

herrn pfründt Inn allweg vnd vnwid[er]sprechlich außer ainichen ferrern difficultet 

od[er] außrede vnnd allweiln Sie mich Ja Inn d[er] person nit annemen khönnen noch 

wöllen, dafüer ain järlich billich absent gellt Raichen, anweyßen vnnd versichern. 
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Das dann vmb Eur Röm: Kay: Mat. Ich mit gutherziger darstreckhung meines leibes 

vnnd lebens allervnd[er]thenigist verdienen will. 

Eur Röm: Kay: Matt. 

                        allergehorsamister 

                        getreuester diener 

                        vnnd hardtschier 

                                            Caspar Lehemann 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 50 [L 3], 1596 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1600 Okrober 15 

Rudolf II. nimmt den Edelsteinschneider Caspar Lehmann als Hofdiener mit 20 fl 

Hofbesoldunf und zwei Pferden auf. 

Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher, viz Röver, s. 259.  

1601 September 1 

Kaiser Rudolf II. ernennt caspar Lehmann bei gleichbleibender Besoldung von 20 

Gulden zum kaiserlichen Kammer-Edelsteinschneider. 

Gustav Pazaurek, Die Gläsersammlung des Nordböhmischen Gewerbemuseums, 

Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums, Reichenberg 1893, s. 33. 

1602 Ocrob. 8 

Kasspar Lehman Jeho mi[losti] Czy[sařske] Hoffdyner a Kammerssteynssnayder 

prziyal prawo Miestske a Ziwnost gemu Przi Miestie tomto propussiena zie gest ukazal 

Lyst sweho porzadneho na swiet Zrozeny Rodiczuow y geho sameho dobreho chowany 

na Pargamenie psany od Purkmistra a Raddy Miesta Ulczen w kniziat may 

lunnenurskem podporziety Miestkau gehoz datk. …tak po Nedieli Reminikove kteryž 

byl 3. Den Miesycze Marty Letha od Narozeny Krysta pana Wykupitele nasseho 

Tisyczeho Pietisteho Osmdesateho sstesteho ruokogmie Za neho Zacharyass Kleckner 

Jeho mi[losti] Czy[sařske] komorny zlatnik a Jan Wendl Pensl tez zlatnik.  

Actum Consilio ffe: 3. post S. Francisci 8. Octob. Anno 1602. Magistro  Ciuium D. 

Adamo Zdrawy 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha městských práv 1587–1639, sign. 567, fol. 67 

1602 Octob. 10 

Kasspar Lehman Jeho Mi[losti] Czy[sařské] hoffdiener a kammerstaynssneyder kaupil 

sobie Regine Manzeilcze, diediczuom a budauczym swym Wssak moczy sobie 

kzmienieniy toho pozuostawil dom leziczy w Nowe Uliczy za Sspitalem Starym mezy 

domy Frantisska Maryna Zednika a Jana Antoniu sa Ferrari obastrannie, od Wolffa de 

Alberto krumplyrze, a katerziny Manzielky geho, Za Summu Trzinaczti Seth Zlattych 
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Reynskych kazdyc Zlatty, po ssedesati kreyczarzec, porzitagicz peniez hottowych, gim 

drzela dauplnila danych, a zaplaczenych k gmeny, drzieny diediczumu wladnuty, a 

uziwany Stimwssy prawem a przislussau …, yakž ony Manziele swrchu psany, sami 

gmieli, drzieli, uziwali, a wladli, powinniy gsaucze sprawati prawem Miesta tohoto.  

 

Actum in Consilio ffe 5. post S[ancti] Dionisy 10 Octob: Anno 1602. Magistro Ciuium. 

D. Andrea Kautek 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha trhová 1587–1616, sing. 2215, fol. K19 

1602 Octob. 10 

Kasspar Lehman Jeho Mi[losti] Czy[sařské] hoffdynera Kammersstayssneyder stoge 

osobnie w Raddie prziznal se zie gest dluzien dluhu praweho a sprawedliweho gemu 

nahottowych peniezych wdiek pugczieneho, gedno sto Zlatych Reynskych každý Zlaty 

po Ssedesati Kraycz[arech]: poczitagicz duostognemu a Cztyhodnemu kniezy Janovi 

Swittawskemu z Bochova panu Przeworu z wssemu konwentu klassteruw Swateho 

Thomasse Menssym a Swate Katerziny w Nowem Miestech Prarzskych zktereto 

Summy timz Wierzyteluom swym, a diediczowe geho kazdeho roku platu Ssest zlatych 

Ryeynskych, bez odporuosti a protahuom dawati a odwozovati magi, dotud a tak dlauho 

dokudby se gim te Summy za ma kasspara Lehmana, a nebo diediczy geho zanechati 

lybilo. Awssak kdyzbykoli oni pan przewor y wsseczkau konwent klassteruow 

nadepsanych wyssgmenowanych gedno Sto Zlatych reynskych zase gmite chtela tehdy 

prawo gemu a diediczuom geho, Cztwrth Letha naprzed Znati a wiedieti dati magj. 

Czoz kdyzby se stalo dotczieny kasspar Lehman a diediczowe geho powiniej budau 

wysspsanym Wierziteluom swogim takowych gedno Sto Zlatych Reynskych y Splatem  

zadrzielym zrzela Zauplna dati a Zaplatiti. Ugisstiugicze ge na domie Swem w kteremz 

bydli pod pokutau prawny obycziegnau totizto Zwodem a Zmocznienym tak  yakoby 

wsseczka prawa na Wrch y do Zapadu Sluncze wydrziana byla  

 

Actum in Consilio ffe: 5. post S. Dionisy 10. Octob: Anno 1602 Magistro Ciuium D. 

Andrea Kautek. 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622, sign. 2173, fol. K4 

1602 December 28, Prag 

Caspar Lehenman, mit 1. September 1601 zum kaiserlichen Kammer-

Edelsteinschneider ernannt, erhält seine Hofbesoldung von monatlich 20 Gulden 

ausbezahlt. 

 

Hofzahlamts-rechnung 1602, fol. 301 – Vom 1. Juni 1604 an wird demselben der Gehalt 

auf 30 Gulden erhöht. Er trat am 1ř. Juni 1605 aus dem Hofstaate, da er wie er heisst, 

aus dem haus gezogen, wurde aber auf kaiserlichen Befehl restituirt und ihm der Gehalt 

von seinem damaligen Abgangstage an nachträglich ausbezahlt. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1889, 

Band 10, Reg. 5598.  



 
 

1603 Juni 1 

Die Besoldung des Kammer-Edelsteinschneiders Caspar Lehmann wird von 20 auf 30 fl 

erhöht.  

 

Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher, viz Gustav Pazaurek, Die 

Gläsersammlung des Nordböhmischen Gewerbemuseums, Mittheilungen des 

Nordböhmischen Gewerbemuseums, Reichenberg 1893, s. 33. 

1603 August 22, Prag 

Bericht an Kaiser Rudolf II. über ein Verhör des Philipp Ludwig Gribel, betreffend den 

Albrecht Andreas Mayer:  

Allergenedigister herr. Auf eur kais. Maj. Ets. Genedigisten befehl haben wier uns 

gestern in die alte stadt Praga auf das rathhaus verfüget, in willens, vermöge uns 

zugestelleten decrets Albrecht Andressen Mayern mit dem feuer der löblichen cron 

Bëhaimben brauch nach angreifen zu lassen. Demnach aber euer kais. Maj. Etc. Mir 

Caspar Lehmanne durch deroselben cammerdiener befehlen lassen, das vor allen 

ddingen Philip Ludwig Gribel solte befragt werden: 

 

Erstlichen worzu er die model, So in seinem velleis befunden, gebraucht oder zu 

wassem ende er sie bei sich gehabt; vors andere, worzu sie das jungfrauenpergamen 

gebraucht; zum dritten od Gribel nicht gesehen, das Mayer deme von Vellis auch ein 

buch gemacht; zum vierden ob ime nicht bewust, das der Mayer nie bücher, So er eur 

kais. Maj. Etc. Ubergeben, geschrieben hat. 

 

So haben wier den Griebel vor uns erfordert, welcher, So viel den ersten articul 

belanget, ausgesaget, dass die model in Mayers velleis und bei desselben sachen 

gesehen und ein buch schreiben und dasselbe dem herzoge von Wirttenberg schicken 

wollen, das er ime darfur geben solte. 

 

Auf den andern articul saget er, das gedachte pergament hette er zu Ingolstadt gekauft, 

das ime der Mayer vermeldet, wan sie alhiehero nach Praga kommen würden, So wolten 

sie es verehrungen darfur erlangen. Das pergament hette sechs oder siben gulden 

gestanden. 

 

Bie dem dritten articul saget er, er hette weder das buch noch kainen buchstaben 

darinnen nicht gesehen sondern davon gehöret. Der von Mühlhausen hette es ime 

gesaget. So viel den caracter, der auf das runde pergamenr geschrieben, anreicht, wehre 

derselbe, wie er es gesehen, von dem Mayer auf das jungfrauenpergamenr geschriben; 

hette gesaget, man  solte es am halse tragen; es wehre vor gespenst, hexen, krankheiten 

und anderes gut. 

 



 
 

Zu dem vierden articul saget er, nein das ime nicht bewust, od der Mayer dieselben 

bücher geschrieben, dan er von ime vernommen, das sie zuvor zu Studtgart geschrieben 

und eczliche jar under der erden behalten worden. 

 

Das buch, So mier Caspar Lehmann zugestellet, wehre seins brudern stambuch 

gewesen. Der Mayer hette die gemähle, als er seinem brudern darein schreiben sollne, 

darein gemahlet. Er hette exzlich mahl begehret, der Mayer solte zuvor die bücher, ehe 

sie eur kais. Maj. Etc. Ubergeben, probieren; er hette aber nicht thuen wollen. Welches 

der Griebel, das deme allem also sey, bei seiner selen seligkeit, und wan es ime gleich 

an leib und leben gehen solte, zu erhalten sich angegeben, das ime ein mehrers oder 

etwas anders nich bewust. 

 

Nachmales haben wier uns in denen von eur kais. Maj. Ets. Gewesenen 

cammerprocurator und iczigem unterburggraffen gestelleten articuln und interrogatorien 

ersehen. Dieweil wir aber befunden, das dieselben aus den acten genommen und 

meistentheilees zuvor erlediget und von dem Mayer in- und ausserhalb der tortur 

asugesaget woeden und keine neue indicia nicht vorhanden, darauf er Mayer könte 

derner mit der strengen frage oder dem feuer beleget werden, der Mayer auch seines 

betruges und mishandlung durch güetliche und peinliche aussage genugsamb 

uberwiesen und also iczo nur dieses i acht zu nehmen, wasmassen wieser die personen, 

So dem Meyer beigewohnet, mit ime betreten und ime in diesem betrug vorschub und 

hüelfe gethan, zu verfahren und wieder dieselben etwas erhebliches könne eingewendet 

und dardurch eur kais. Maj. Etc. Zuspruch und insteresse zu ihnene befördert worden, 

dieweil dan aus den acten und des Mayers aussagen allerlai vermuttung wieder sie 

verhanden, so möchte eur kais. Maj. Ets., das der Mayer iczo abermahles mit der tortur 

und dem feuer aufm rathhause in der alten stadt solte angegriffen werden, zum 

praeiuditio gelangen. Derohalben, wie auch eur kais. Maj. Ets. Unterburggrafe der 

meinung ist, der Mayer auf die gemeldeten articul aufm rathhause noch einmahl 

sühnlichen examiniret und, wan er etwas erhebliches wieder gedachte personen 

aussagete, nachnahles hierauf gestellet, auf die articul und interrogatoria, So den Gribel, 

habsperg und andere verdechtige personen betreffen, ihn ihrem beisein befraget und auf 

beschehene aussage wieder sie, wan er dieselbe auch nachmales mit dem tode 

bestettigte, eur kais. Maj. Etc. Fernere notturft befördert ind fortgesteller worden. Es 

wurde aber die notturft sein, das die zuvor gestellete durch eur kais. Maj. Etc. 

Cammerprocurator articul und interrogatoria nach einest ersehen, berathschlaget und 

nur dasjenige daraus gezogen werde, dardurch wieder gedachte verdechtige personen 

eur kais. Maj. Etc. Nottuft könte befördert werden, und wan der Mayer dergestalt weiter 

solte examiniret werden, dess gewesenen und iczigen cammerprocuratoris beiwesen von 

nötten sein und, wie gemeldet, die vordechtigen personen zur confrontation erfordert 

werden müssen. Welches eur kais. Maj. Etc. Wier gehorsambist, ehe von uns etwas 

anders vorgenommen werde, berichten sollen. Jedoch stellen wier alles zu deroselben 

genedigisten wolgefallen. – Datum Prag den 22. Augusti anno 1603. 

 



 
 

Orig. Mit den eigenhändigen Unterschriften der Commissäre Melchior von Rosenberg, 

Johann Tonner, H. Plateis, Kaspar Lehman, Hanns Kirchmair, Böhmische Acten. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, 

Band 19, Reg. 16 407. 

1603 Septembus 16 

Kasspar Lehman Jeho Mi[losti] Czys[ařské] Edlgesteinssneider a Regina Manzielka 

geho stogicze osobnie w Raddie prziznali se zie sau dluzni Dluhu Praweho a 

Sprawedliweho, gim na hotowych peniezich wdiek Pugczeneho, gedno Sto Sedmdesate 

kop Mi[šeňských] Panu Octawiannowi Stradowi J. M. C. hoffdieneru, a diediczuom 

geho Kterauzto Summu gemu zase dati a zaplatiti magi od Actum  Zapisu tohoto w 

Rocze Porzad zbychlim vgisstugicze takowau Summu przed ginymy wssemy wierziteli 

swymy na domie swm w niemz bydlegi, tak a na ten zpusob gestlyzieby tomu zadosti 

není ziwili a Summy dluhu Platneho wierzitely swemu, tak a na ten czias, yakz se 

swrchu pisse, nedlai a newyplnili, aby on miel mocz a Plne Prawo, w tyz duom gich 

Manzieluom Prawem se uwazati giy drzieti geho uziwati do dosazieni Summy které na 

to wzessly, tak yako by wydrziana byla, zwod, Zmoczniena y klyczuow poloziena 

wykonano bylo kteryzto zapis Pany Barbara manzielka pana Octaviusa Strady na mistie 

geho gest przygala.  

 

Actum in Consilio: ffe: 3. Post Exaltationis  Cuius 16 Septembus. Anno 1603. M. C. D. 

Andrea Kautek 

 

Barbora Manzielka P. Octawiase Strady J. M. C. hoffdienera stoige osobnie w raddie 

prziznala se … Pieniezu a Swyho kterych … se w przitomny byti …byl, zie gest gemu 

kasppar Lehmana a Regina Manzielka geho podly zapisu wrchniho geden Sto 

Sedmdesate kop mis[eňských] z … gau  plana dal a od wedl. ….ge manziely z tak nie 

Summy kwituge, zapis propujcziwssi  prazdne a swobodne … nyni y na czisy 

budauczy.  

 

Actum in Consilio ffe: 3. Post S. Severini 26. Octob. Ano 1604. M. C. D. Šimone 

Passek 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622, sign. 2173, fol. K18 

1604 

Kasspar Lehman a Appolona deferariowa  

Wedle toho kdež kasspar Lehman wyžadal aby pany Auřednicy do domu geho wychoz 

ucinili před kterymižto wynassel kterak chtěw dům swug wysse dati staweti ku pany 

Appolloně Antonyna de Ferari Manželce roselstowy učinil a gi to w znamost uwedl a 

poněwadž zed w domě geho po prawu vuce gdauce Společný gest coby gemu na 

wystaweny te zdi až na lybru Pod krow geho Kasspara Lehmana přidati chtěla se 

dotazovati dal. 



 
 

Proti tomu oznamiti Poručila že ona Žadnych Peněz na ten řab nema : a tak wysssiho 

Staweny nepotřebuje : gestli on Stawieti chce na Swug naklad Staweti muze.  

Což slysse on od nj dale s ni nic nejednal ale předce pro zwyssenj domu sweho nawysse 

tu zed na zdi obaupolně naležegjcy gest wyhnati dal: wssak žádného gj austupku kromě 

na dwoře od pavlače počna až k wratum nezanechal a tu w přitomnosti panuw 

Auřednjkuw 60 kop m [íšeňských] na Pomoc od nj zadal. 

Opět odnj mluveno že gest gemu ktomu žadneho dowolenj nedala: že gest se pak před 

to toho Stawenj ugal, tim ona winna neni ničimž povinna nenj: 

Tu Pany Auřednicy Wsse očitě Spatřiwsse a w od Stran mluweno bylo powažiwsse: aby 

radegi miezy Sausedy laska a Swornost zustawala Snim gsau aby od předsewzeti Sweho 

vpustil jednali: a obgednawsse: y od obogi Strany mocy dosahsse mezy nimy … 

wypowědělj. 

Předně že taž Stará zed y snynj w nově wystawenau ktěm oběma domum od spodku 

kewrchu pod krow geho kasspara Lehmana na Skrze na wyss y na dyl kspolečnjmu 

užjwani byti ma nynj y na časy budaucy. do kterežto zdi držjtele domu Appollony de 

Ferari nyněgssy y budaucy budau mocy lamati Tramy klasti gi užjwati nic ginač gako 

Swe wlastnj bez Překažky gednoho každeho. Potomně poněwadž žadny djl te zdi od 

Pawlače až ke wratum od Strany Kasspara Lehmana toliko na gednu Cyhlu wyhnane 

gest : a tak welmi wedla kspolečnemu užiwanj Se uznawa: tedy kdykoliw k držjtele 

domu Appolleny gj užjwati lamanim neb Tramu kladenjm budau chtiti budau powinňj 

od Swe Strany gak gj na wyss užjwati chtiti budau, tež na cyhlu wyhnati a spewniti dati. 

 

Stalo Se w Přitomnosti p kasspara Reymera Jiříka Mayera dominyka de Bos Petra 

Piscyna Auřednjkuw Frantisska Čoky. a Antonina Broko wsse Mestanuw Mesta tohoto 

ff 2. post Quati mudo geniti Anno 1604 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha stavebního dozoru 1601–1678, sign. 159, 8 

1604 Augusti 20 

Kasspar Lehman J. M. C. komornj kamenj Řezač S Thomassem Margarini di 

Pardi J. M. C. Lwouw hlydač o Okno w nowem wikyři wystawenem  

Jakož gest kasspar Lehman J.M.C. Komornj kamenj řezač v Wikyřj w domě Swem w 

Nové Okno na dwur Thomasse Margarini di Pardo J. M. C. lwouw hlydače patřicy bez 

dowolenj geho udělati dal. Kterehožto Okna gemu on Thomaš trpěti nikterakž gako 

prwe w tom mjstě nebywaleho, nechtěl. Pročež Se Panuw Auřednjkum nad Stawenjm 

aby wychoz do domu geho učinili: dožadal. Což panj Auřednicy to očitě Spatriwsse a 

wlastnj uwolenj kasspara Lehmana Slisssewsse o to okno ge takto porownali. Aby on 

Thomaš Margarini dědicowe neb budaucy držjtele gruntu geho, kdybykoliw Stawenj w 

temž mjstě wywyssiti dati chtěli: takowe okno moc a plne prawo, tež okno zazditi dati 

mohli bez překažky gednoho každeho držjtele domu geho kasspara Lehmana. 

Wssak pokudž tak zustawati bude to okno : tedy Kasspar Lehman ge dratowau Mřežj 

obhraditi: aby žadna nečjstota buď wyhazowana, buď wylywana na dwur Thomasse 

Margarini nebyla powina bude K němuž Se Strany  obědwie přiznali: a to Sobě zdržeti 

Stale Připowěděti.  



 
 

 

Actum ff 6 post Assumt. B. Maria Virginia 20 Augusti A. 1604 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha stavebního dozoru 1601–1678, sign. 159, 10 

1604 Decemb. 14 

Kasspar Lehman Jeho mi[losti] Czyc[ařské] Draheho kameny komorny rezarz a Regina 

Manzielka geho stogicze o sobnie w raddie Prziznali se zie gsou dluzny dluhu Praweho 

a Sprawedliweho gim na hotowych Peniezych wdiek Pugczieneho Cztyry Sta kop mis  

danielowi Weynssteynowi Jeho mi[losti] cis[ařské] drabantu y Annie Mariy Pastorkynij 

geho kterauzto Summu y s Aurokem na ny przisslim, gim za se dati a zaplatiti magi do 

Wanocz nicz Prawo przy sttich w rocze povzad zbiehlem ugisstugiczegij na domie 

swem w kteremz dlegy tak a na ten spusob gest lezieby tomu za dosti není ziwili a 

summu dluhu nadepsyneho wierziteluom swym, tak na ten czias yakz se swrchu pisse 

nedali newyplnili aby on daniel Weinssteyn  aneb Anna Marye Pastorkynie geho 

a Zwlasst Pokudzby, Pan Buoh w tom cziase tehoz  daniela … poruicznika geho Smrti 

uchowati neraiczil, miel a miela mocz a plne prawo w tyz  dwou gegich Prawem se 

uwazati, jsy drzieti, geho uziewati do dosazieny dluhu przedepsaneho s Aurokem y 

s sskodamy aczby které na to wzessli tak yako by wsseczka Prawa na wrch y do zapadu 

Slunczy wydrziena byla, Zwad, Zmocznieny y klyczuom polozieny wykonano bylo  

 

Acte in Consilio ffe: 1. post Lucia 14. Decemb. Anno 1604 M. C. D. Melchior Orczies 

 

Daniel Weynsstein J. M. C. drabant stoge osobnie w raddie Prziznal se zie gest gemu 

kasspar Lehman a Regynu Manzielku geho cztyry Sty kop. M. y s Aurokem  gemu 

Annie Mariy Pastorkyni geho podle zapisu wsseho … zcela a zauplna dal a wyplnil 

z kterezto summy y Auroku ge … y na mieste pastorkynie swe …tu ge zapis  

 

Actum in Consilio ffe: 3 post S. Exaudi  9. May Anno 1606 M. C. D. Johannis Rossik 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622, sign. 2173, fol. L3 

1605 Mai 15 

Caspar Lehmann quittiert den Erhall seienr Hofbesoldung bis 15. Juni 1605. 

Hofkammerarchiv Wien, Hofzahlamtsbücher, viz Röver, s. 260.  

1606 April 8 

114 R 6 g an 100 R Casparn Lehmen, conterfecten- und edelgesteinschneidern, uf 200 

Rg, welche ihme an 400 Rg vor 4 geschnittene christellin taffeln, darein m. gnst. Herr 

und seiner churf. G. geliebten gemalins, ingleischne dero frau mutters und bruders, der 

churf. Sächßischen witwen und herzogk Johanns Georgens bildniß sampt wappen und 

anderer zierung geschnitten, den Leipzigischen neuen jahrsmargkt jüngst vorschienen 

hinderstelligk geblieben, endtrichtet den 8. Aprilis anno 1606. 

Restiren ihme noch 100 Rg. 



 
 

Hauptstaatsarchiv Dresden, Fach 7310. Wochenzettel 1605–1607, fol. 204, viz Walter 

Holzhausen, Dresden – Prager Glas- und Steinschnitt um 1600, Regesten aus Dredner 

Archiven, Neues Archiv für Sächsische geschichte und Altertumskunde 55, 1934, R 19. 

1606 May 9 

Kasspar Lehman a Regina Manzielka geho Stogicze osobnie w raddie przyznali se zie 

sau dlužny dluhu praweho a Sprawedliweho, gim na hotowych Peniezych … Aurok 

Obycziegny wdiek Pujczieneho Ssest Setth kop mís[eňských] Fylypowi Erdingerowi 

dworskemu w knihach handlirzy a Fylipinie Manzielcze geho kteraczto Summu i 

s Aurokem nany Przysstym gim zase dati a zaplatiti magi Przi cziasu Sv. Jiryi kdyz se 

psati bude Letha Tisyczeho Ssestisteho Sedmeho a nebo dne Nediele Potom konecznie 

ugisstiugicze tauz Summu na domie swem leziczym, na Nowe ulyczy za Sspitalem 

Starym mezy domy Frantisska Maryana Zednika, a Jana Antoniusa Ferrari obastrannie, 

tak a na ten Spuosob, Jestlizieby tomu zadosti neuczinili a Summy dluhu nadepsaneho 

Wierziteluom swym tak a na ten czias, yakž se swrchupisse nedali, a newyplnili Aby 

ony měli mocz, a Prawo v tyž duom Prawo se Uwazati, gey drzieti, geho Uziwati do 

dosazieny dluhu Przedepsaneho s Aurokem, y s Sskodamy, aczby které na to rozessly, 

tak yakoby wsseczka Prawa, na wrch, y do zapadu Sluncze wydrziana byla, Zwod, 

Zmocznieny, y Klycziuow Polozieny wykonano bylo.  

 

Actum in Consilio ffe: 3. Post Domini cam Exaude 9. May, Anno 1606. Magistro 

Ciuium, Dn: Joanni Rossik.  

 

Fylyp Erdinger stoge osobnie w Raddie prziznal se, zie gest gemu kasspar Lehman a 

Regina Manzielka geho Ssest  Seth kop mis[eňských], y s Aurokem gemu a FIlipinie 

Manzielcze  geho podle Zapisu wrchniho powinnych zczela a Zauplna dal a wyplnil. 

Z kterezto Summy y Auroku ge Manziely y na mistie Manzielky swe kwituge, Zapis 

prepaussty prziponudagicze se na nie Manziely pro nicz nicze ne na wraczowati, nyni y 

na ciasy budauczy.  

 

Actum in Consilio ffe: 5 post Cuasimado geniti 30 Aprilis Anno 1609. M. C. D. 

Johanne Bos. 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622, sign. 2173, fol. L16 

1606 (Juni oder Dezember) 

Abrechnung Caspar Lehmanns. 

Dem durchleuchtigen … fürsten … herrn Christiano dem anderen, hertzogen usw. 

Yberandtwortten lassen ein drinckgeschir auß behmischen diamant mit deckl und fueß 

und figurhen gesnitten lautt deß underschriebnen zettel 200 taler umb rest mir auch 

noch von dem contrafecten 50 taler vor 1 taler besoldungk 100 taler zu Golditz ihro 

churf. Gnd. Yberandtwortten lassen 4 uhr-geheuß und ein drinckgeschirr von jaspis mit 

dem deckell und etzliche gesnittene gleser, darfur laut der zettel 202 taler thut ihn allem 

552 taler 



 
 

Caspar Lehmann, churf. Sachsicher steinsneider.  

Hauptstaatsarchiv Dresden, Fach 7317. Kammersachen anno 1606, 1. Teil, fol. 397, 

Holzhausen R 21 

1606 Juni 16 

Kurfürst Christian II. an die Kammerräte und Rentmeister. 

Veste räthe und lieben getreue, wir haben … bewilligt, das unserm steinschneider 

Caspar Lehmannen seine besoldung, So viel man ihme vermög seiner bestallung itzo 

schuldig ist, gefolget, deßgleichen vor ein trinckgeschirr, welches er uns verfertigt, 

derowegen auch albereit einen ovn uns underschriebenen zettel hat, welchen er aber 

neben diesem befelich einantwortten solle, zwey hundert taler, item vor etzliche 

conterfect funftzig taler und dann vor vier uhrengeheüß und etzliche geschnittene gleßer 

zwey hundert und zwene taler ausgezelet werden sollenn. Begern derowegenn für uns 

den p. ihr wollet verordnen, dass ermeltem unserm steinschneider obgesatzte posten als 

die besoldung und bezahlung für die gleser alsbalden richtig gemacht werden und uns er 

derwegen nicht ferner anlangen möge… 

Colditz am 16. Junij ao. 1606. 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7317. Kammersachen anno 1606, 1. Teil, fol. 396, viz 

Holzhausen, R 20. 

1606 Dezember 30 

Kurfürst Christian II. an die Kammerräte und Rentmeister 

Veste rhete und lieben getreue, wie an uns unser edelgesteinschneider Caspar Lehmann 

… gelanget und sich zum höchsten beschweret, das ime sein bißher verdiente 

besoldung, auch was er sonsten vor etliche verfertigte arbeit zu fordern hatt, zu seinem 

merklichen schaden nicht gereicht worden sein, neben angeheffter underthenigster bitt, 

damit zu dem jenigen, was ihm außenstendig, gepurlichen zu verhelffen, solches habt 

ihr beiliegent zubefinden. Nun wißen wir uns zuerinnern, was vor einen befehl wir an 

euch zu Colditz deßwegen vor diesem abgehn laßen (vlg. das vorige Regest); dieweil 

dann gestallten sachen nach wir supplicanten seines suchens nicht verdencken können, 

So begern wir vor uns und p., ihr wollet gewiße verordnung tun, damit supplicant zu 

seinem underhalt itzo etwas gereicht und sonsten er der gepür nach befridigt werde; 

sovil aber die zwene steine, davon die zwen beiliegende abriß gemacht, betrifft, sindt 

wir nicht gemeint, dieselbigen zu behaltten, sondern ihr wöllet ihm andeutte 

(angedeutete) zween abriß wider zustellen und darneben anzeigen laßen, daß er 

dieselben stein seiner gelegenheitt nach verhandten oder verkauffen möge… 

Dreßden am 30ten decembris ao. 1606. 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7317. Kammersachen anno 1606, 1. Teil, fol. 398, viz 

Holzhausen, R 22. 

1607 Juni 24 

60 R Casparn Lehman, glasschneidern, uff seine forderung zugestellt den nuts. 



 
 

80 R Caspar Lehman, edelgestei- und glaßschneidern, als den hinderstandt an 200 R 

versprochenen lohnn von 30 Venedischen glesern, darunder etzliche mit degkeln zu 

schneiden, hievoriger undt ein quartal Reminiscere anno 1607 under diesem capittel 

befindlicher meiner gnst. Frauen verordnung nach folgen laßen den 24. Junij ao. 1607. 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7340. Wochenzettel 1605–1607, 1. Teil, fol. 540 und 

fol. 623, viz Holzhausen, R 23. 

1608 January 9 

Die Ober.Einnehmer an Kurfürst Christian II.: 

Uff e. churf. G. … befelich erkennen wir uns … schüldig, Caspar Lehmann, 

edelgesteinschneidern, uf seine anforderung ein tausent thaler zwewrlegen, weill aber 

die einkommen dieses marckts zu bezahlung dieser und dergleichen schulden gar nicht 

reichen wollen, als bitten e. churf. g. wir … sie wollen unsere personen, das wir zu 

volziehung dieser und anderer befehliche, So solcher schulden halben vielleicht noch 

abgehen möchten, nicht kommen könten … entschüldiget halten, denn was wir vor 

einen darngseligen betrübten standt haben, das ist alhier leider offenbahr. Und weil 

Lehman seine noth höchlich geklagtt, sich azch entlich hören laßen, das er wol wiße, wo 

ihm das trinckgeschirr, das e. churf. g. der kay. Mayt. Vorehrtt, bezahlt werden solte, 

dann er nach Praga zu zihn bedachtt, als haben wir ihn davon nicht allein abgemahnet, 

sondern ihme auch 50 R zsutellen lassen, und diese singe ew. Churf. g. weill er 

derselben zu nachteil gereichen will, … nicht vorhalten wollen… 

Datum Leipzigk den 9. January ao. 1608. 

 

Humpert von Langen, Siegmund von Berbistorff, Hans Mißner. 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7319. Kammersachen anno 1608, fol. 46, viz 

Holzhausen, R 24 

1608 January 11 

Kurfürst Christian II. an die Ober-Einnehmer: Gleichergestalt sind wir auch unserm 

edelgesteinschneidern Caspar Lehmann vor einen geschnittenen stein 1000 taler 

schuldig; wann er dann emb deren bezahlung undertheingst und beweglich ansucht, als 

begeren wie … ihr wollet solche 1000 taler auch auszalen und deren widererstattung aus 

unserer cammer uf obgedachte zeit gewertig sein … 

Datum Dreßden am 11. January ao. 1608. 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7319. Kammersachen anno 1608, fol. 44, viz 

Holzhausen, R 25. 

1608 Februar 10 

12 R Caspar Lehmann, edelgesteinschneidern, von 6 kleinen gläßgin mit meiner gnst. 

Frauen p. namen und weappen zu schneiden, uf ihrer churf. gnad unterschrift zalt… 

Hauptstaatsarchiv Dresden, fach 7340. Wochenzettel 1607–1609, fol. 115, viz 

Holzhausen, R 27. 



 
 

1608 Marty 30 

258 R 6 g an 226 thalern Caspar Lehman, edelgestein- und glaßschneidern, als 100 R 

vor ein tringkgeschirr mit einem degkel und fuß von topasi geschnitten undt 

außwendigk mit zieraten.  

57 R 3 g an 50 Rg vor eine kleine uhr mit vergultten redern sampt einem uhrgeheuse 

von topasi geschnitten.  

34 R 6 g an 30 Rg vor eine von jaspis ablenglicht gedrehete pulverflaschen.  

14 R 6 g an 121/2 Rg vor 4 tutzent geschittenegranaten, so zu einfaßunge obbemelter 

pulverflaschne gebraucht worden.  

52 R 12 g an 46 Rg vor geschnittene gleser, darunter uf das eine und größeste das 

Sächßische und Dehnische wapen geschnitten uts (upra) So uf meines ghst. Herrn 

bevehlich ehr gefertiget und unterthenigst uberantworttet, uf seiner churf. Gnad. 

Unterschnifft zaldt den 30. Marty anno 1608;  

Hauptstaatarchiv Dresden. Fach 7340. Wochenzettel 1607–1609, fol. 203, viz 

Holzhausen, R 26. 

1608 April 21 

Durchleuchtigister Hochgeborner Gnädigster Fürst und Herr, waß maßen Ewr fürstliche 

Durchleuchtigk: an Herrn Hanßen von Ach Ihr Röm: Kay: Myt: Cammermahlern ein 

stück steins zue einem geschirr begeret haben, hat mir gemelter Herr Hanß von Ach 

vormeldet, darüber dann auch fleißig nachsuchung gethan, und E: F: D: hie mit ein 

stück steines ubersende, doch nicht wissende ob es E: F: D: genädigst gefallen werde, 

iedoch do es geschliffen wirt man erst seine farben und ob es ganz werde sein, wird 

sehen können, im polliren muß auch E: F: D: steinschneider achtung haben, dass er 

gemelten stein nicht auf zin sondern auf bely polliren müssen. Da auch E: F: D: 

irgendsvon andern schönen steinen alß Jaspis, Agathen, Topasi, bedürftig, solches nur 

dem von Ach wissen lassen will ich deroselben So schön ich sie bekommen kann E: F: 

D: willig unnd gehorsamb ubersenden, zue  schuldigem und großem gehorsam, dass E: 

F: G: Herr Vatter mich die kunst des stein glaßschneidens in meiner Jugent hat lernen 

lassen, derowegen iederzeit nach dem fürstl. Hauß, und E: F: D: zue dienen nich 

schuldig und verbunden bin, unnd E: F: D: ich mich iederzeit in schuldigem gehorsamb 

unterthäniglich befehlen thue. 

Actum Prag den 21 aprilis Ao 1608.            Eur Fürst: Durchleuchtigkeit: 

Gehorsambster und unterthänigster Caspar Lehman Ihrer Röm: Kay: May unnd 

Churfüsrt: Sächsischer Cammersteinschneider 

Bayerisches Hauptstaatarchiv München HR I, Fasz. 23/67e, viz Horst Hoffmann, 

Caspar Lehmann, Uelzen 2002, s. 9. 

Vor 1608 October 9 

Vor 9 October 1608 – Kaspar Thomas Lehemann, kaiserlicher Kammersteinschneider, 

sagt unter Anderen gegen Philipp Lang aus, Lang habe den Alchymisten Nicolaus Vick, 

der vom Könige von Polen bei Kaiser Rudolf II. des Landesverrathes angeklagt worden 



 
 

sei, gegen verschiedene Geschenke asu dem Gefängnisse entlassen und ihn wie winen 

Sohn bei sich behalten. Ein Mailänder Steinschneider Ambrosius, dem der KAiser auf 

Lang’s Betreiben viele Trinkgeschirre und andere Sachen theuer genug abgekauft habe, 

habe dem Lang dafür ein schen guldene medei mit einem camosei und andeten steinen 

versetzet und der frauen ein paternoster von lapis lazuli geschenkt, und als ihm die 

Kaufsumme, die mit 20,000 Gulden angewiesen war, ausgezahlt worden sei, habe er 

Lang einen grossen Theil davon geben müssen.  

 

In dorso: Presentatum 9 octobris anno 1608. 

Eingenhändig geschriebens Orig. Pap., Acten des Familienarchivs. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, 

Band 19, Reg. 11 877. 

Vor 1608 October 9 

Vor 1608 October 9 – Kaspar Lehemann, kaiserlicher Kammeredelstein und 

Glasschneider, beschwert sich gegen den kaiserlichen Kammerdiener Phillip Lang, es 

habe Lang ihm zugesagt, ihm die Hauptmannschaft der Herrschaft Dachau bei Kaiser 

Rudolf II. asuzuwirken; dafür habe er Lang nicht nur viele schönen künstlich 

geschnitenen gläsern sonder auch aine ansehentliche von christall mit figuren 

geschnidtene kanten, desgleichen einem pauen sammeren fueteral, welches alles uber 

die 200 taller betroffen und wert gewesen, welche ihm Lang abgeschwärzt habe, 

gegeben. Lang aber habe ohne Ursache begonnen, ihn mit Neid und Hass zu verfolge, 

als ob er mit den Feinden Lang’s im Einverständnisse wäre, und habe beim kaiserlichen 

geheimen Rathe, Kämmerer und obersten Hofmarchall Jacob Preuner dahin gewirkt, 

dass ihm der keiserliche Dienst gekündet und seine monatliche Hofbesoldung von 30 

Gulden aus dem Controlorbuche abgeschrieben worden sei, die er durch dreieinhalb 

Jahre habe entbehren müssen, worauf er mit seinem Weibe in grosser Trüsal und 

Kummer wegen der ihm mit Unrecht angethanenen Schande Prag verlassen ahbe, in 

töftliche Krankheiten gefallen und 36 Wochen mit unsäglichen einbüessen krank 

gelegen sei, wodurch er einen Schaden von 1000 Gulden erlitten habe. Er stelle daher 

die Bitte, dass ihm wenigstens die an Lang gegebenen krystalenen Kandeln und 

Trinkgeschirre oder ihr Werth von 200 Thalern und die ihm böswillig entzogene 

Hofbesoldung, die nunmehr 1260 Gulden betrage, endlich der erlittene Schaden von 

1000 Gulden aus dem Vermögen des Lang ersetzt weden möchten. In dorso: 

Presentatum 9. Octobris anno 1608.  

 

In dorso: Presentatum 9. Octobris anno 1608. 

Orig. Pap., Acten des Familienarchivs. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1898, 

Band 19, Reg. 16 878. 

1609 Januar 31, Prag 

Caspar Lehmann 

http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml


 
 

Die Kay: Maytt. Vnser allergnedigister herr, haben deroselben erloßenen 

Edelgstainschneider Casparn Lehman [fol. 236r] von der zeit an, alß Er auß dem 

Hoffstadt khommen, das ist den 15. Juny Anno 1605 damallen Er von houe gezogen, 

widerumb an dise stell restituirt, vnd Ime die besoldung der monatlichen 30 fl von 

derselben zeit an, biß anheer vnd hinfüro, vermüg beiligender Ordinanz raichen vnd 

bezallen zulaßen genedigist bewilligt. Darauff hab Ich die gebür von vier Monaten so 

sich den 15. October ermelts Jars verfallen ... 120 fl gegen zwo seinen den letsten 

Januari vnd 8. October diß Jars geferttigten Quittungen bezalt. 

 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungs-, Finanz- und 

Hofkammerarchiv, Alte Hofkammer, Hofzahlamtsbücher, Band 60 [1609], fol. 235v, 

převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml (vyhledáno 

20. 7. 2017) 

1609 Januar und Oktober 

Kaiser Rudolf II. bewilligt die Auszahlung der Besoldung an Caspar Lehmann ab 16. 

Juni 1605 bis zu seiner Wiedereinstellung (monatlich 30 fl), worauf im Jänner und 

Okrober 1609 die ersten zahlungen geleistet werden. 

Hofkammerarchiv Wien, Holfzahlamtsbücher, viz Röver, s. 261. 

1609 August 21, Prag 

Kaiser Rudolf II. verleiht seinem Kammeredelsteinschneider Casparn Lehman 

vonwegen seiner behausung, alhie auf der Klainenstatt Prag in der Wellschen gassen 

gelegen, mit einlegung und furierung unsers hofgesinds und anderer leuth wider ire 

gelegenheit und gueten willen nit beladen noch beschwärt werden sondern solches 

furierens und einlegens genzlich enthebt und befreit sein sollen. – Datum zu Prag den 

21. Augusti anno etc. 1609 

 

Conc. Pap., IV. D. 7, Böhmen, Personalprivilegien, lit. L, 3 vom Jahre 1609 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1888, 

Band 7, Reg. 4699.  

1609 September 17, Prag 

Caspar Lehmann Volkmar Hartleben 

Priuilegiorum auf dz Glaßschneiden, für Casparn Lehman, Ir Mt. Edlstainschneider. Tax 

30 fl, C[anzley] Jura 6 [fl]; Ist Taxfreij; [Ausfertigung:] Hartleben. 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichskanzlei, Reichstaxbücher, Band 119 [1609/10], 1609 fol. 16v 

1610 März 31, Prag 

Caspar Lehmann Johann Heller 
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Hausbefreyung vom Quartier für Casparn Lechman, Eur Mt. Camer Edel 

Stainschneider. Tax 20 fl [Nachlaß:] 20 fl; Ist als würcklicher diener Taxfrei; Canzley 

Jura Sechs Taller; [Ausfertigung:] Heller 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichskanzlei, Reichstaxbücher, Band 119 [1609/10], 1610 fol. 3r., 

převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml (vyhledáno 

20. 7. 2017) 

1610 Dezember 31 

635 R 15 g an 600 thalern müntz Caspar Lehman, edelgestein- und glaßschneidern, vor 

ein trinckgeschirr von achten geschnitten uff meines gnedigsten churfürsten und herrn 

begehren und gnedigste unterschifft den 31. Decemb. Anno 1610 betzahlet 

630 R 18 g idem an 552 thalern müntz vor etzliche geschnittene trinckgeschirr und 

andere schöne sachen, So gleichergestalt uf. m. gnst. Churfürsten und herrn gnedigst 

unterschrift er verfertiget und folgen laßen uts(upra) befriediget. 

700 R idem vorermelten Caspar Lehman, edelgesteinschneidern, an 600 thl. 70 

creutzern, So volnstendiger entrichtunge seiner anforderunge, die sich sonsten 

beyliegendem vortzeichnis nach uf 926 thlr. Erstrecket, uf m. gnst. Churfürsten und 

herrn mundlichen bevelich und folgender unterschrift des cammerraths Sigmundt von 

Berbißdorffs an einer So hoch lautenden heubt-vorschreibung begnüget den 31. 

Decemb. 1610. 

Hauptstaatarchiv Dresden. Ausgaben der Kurf. Sächsischen Rentkammer zu Dresden, 

anno 1610 bis 1611, fol. 238, viz Holzhausen, R 28. 

1612 März 10 

Der Edelsteinschneider Kaspar Lehman erhält einem viermonatlichen Gehaltsrückstand 

vom 1. Juni bis 30. September 1609 im Betrage von 120 Gulden ausbezahlt. 

 

Hofzahlamtsrechnung 1611–14, fol. 476. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1910–

1911, Band 29, Reg. 19 513. 

1612 Oktober 29, Prag 

Befehl des Ks. Matthias an Abt und Convent zu Möllenbeck 

Caspar Lehmann 

Matthias etc. 

Ersamer vnd liebe andechtige. Waßmassen Ihr Euch auf die von weilundt vnserm 

geliebten herrn vnd Bruedern, auch negstem vorfahrn am Reich, Kaiser Rudolffen dem 

andern, Christmiltister gedechtnus, erthailten Kay: Praesentation für dero gewessten 

Hofdiener vnnd lieben getrewen, Caspar Lehenman, auf dz Gotteshauß Möllenbeckh 

entschuldiget vnd angeregter Praesentation zuentschuten vermainen wöllet, daß ist vnnß 

der notturfft nach, vorbracht worden. 
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Sintemal vnns aber solch Eur entschuldig: vnd verwaigerung nicht wenig frembdt 

vnd mißfällig fürkhombt vnd wir alß yezt Regierender Römischer Kaiser vnd des 

heiligen Reichs vnmittelbahres Oberhaupt, ob solchem herkhommen vnd alten 

Gerechtigkhait nicht weniger alß vnnsere höchstgeehrte Vorfahren, vesstigclich zu 

halten vnd weder Euch noch andern Stifftungen dergleichen widerige einstrewungen, 

behelff vnd außflucht zu schmelerung vnd abbruch vnnserer bey denselben alt 

hergebrachten gerechtigkheit gar nicht zu gestatten, sondern genzlich gemaint seindt, dz 

abbesagter Leheman der Ime dißfals von hochernänts vnsers geliebten herrn vnd 

Brueders Mt. vnd L. bewilligten Praesentation vnd gnad [fol. v] entlich theilhafftig 

werde, Inmassen dann die vnderhaltung diser ainzigen person ohne berürtes Gottshauß 

sonderbaren schaden vnd nachtheil gar wol geschehen khan vnd mag. 

Hierumb so thuen wir abangeregte höchsternents vnsers geliebten herrn vnd 

Brueders an Euch abgegangne vorige verordnung hiemit widerholen, Euch hiemit 

anderwerts ernstlich beuelhendt, daß Ir solcher Ihrer Mt. vnd L. beschehnen 

Rechtmessigen verordnung mit annem- vnd gepürlicher vnderhaltung vorbemelts 

Caspar Lehemans ohne vernere verwaigerung gehorsamist statt thuet, demselben in Eur 

Gottshauß, vermög mehr angedeüter Kay: Praesentation annemet, vnd der notturfft nach 

darinnen vnderhaltet vnd versorget, oder Ihne mit ainem gepürlichen Jährlichen 

absentgelt dermassen versehet, damit Er vilbasagter von mehr höchsternanten vnserm 

geliebten herrn vnd Brueders Ime beschehenen Begnadigung würckhlich genüessen 

möge, vnd sich verners aufhaltens, oder vnnß vmb scherffer mitl vnd einsehen 

anzurueffen nit vrsach habe. 

Daß wöllen wir von Euch der schuldigkhait nach [fol. r] vnzweiffenlich gewertig 

sein, Ihr erstattet auch hieran vnsern ernsten entlichen willen vnd mainung. Datum zu 

Prag, den 29. Octobr. 1612. [fol. v]  Ernstlicher Beuelch an Abbt vnd Conuent zu 

Möllenbeckh für Caspar Leheman etc. / denselben ihrem anbring[en] vngehindert in dz 

Closter anzunemen od[er] mit [...]kh[en] Absent geldt zuuerseh[en]. [Datum:] 29. 

Octobr. 1612. 

Wien, Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und 

Staatsarchiv, Reichshofrat, Judicialia, Judicialia miscellanea, Karton 48 [L 1], 1612 

Leheman, převzato z http://documenta.rudolphina.org/Namen/Lehmann_Caspar.xml 

(vyhledáno 20. 7. 2017) 

1613 October 14, Regensburg 

Die böhmische Kammer wird beauftragt, an das Rentamt den Befehl ergehen zu lassen, 

dem Edelsteinschneider Kaspar Lehman, welcher mit bezahlung der hinterstelligen 200 

gulden an seiner von weiland kaiser Rudolffo dem Andern, unserm freuntlichen 

geliebten bruedern christmildesten angedenkhens, gehabten hofbesoldung auf unser 

euch anvertrautes Behmishe rentambt in gnaden angewiesen worden sei, diesen Betrag 

gegen Joachim Huebers ambschein zu bezahlen. 

 

Conc. Pap., Böhmen, fasc. 15 776. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1894, 

Band 15, Reg. 11 765. 

1613 Okrober 16 
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Der Hofzahlmeister Joachim Hueber bestätigt dem böhmischen Rentmeister Hans 

Matthias den Empfang von 200 Gulden, die Kaiser Matthias herrn Casparn Lehman, 

edelgestainschneider uber die vor diesem bei der Schlesigischen cammer angewiesene 

sechshundert gulden zu völliger bezahlung seines besoldungsrests angewiesen habe. 

 

Hofzahlamtsrechnung 1611–14, fol. 62– 62‘ 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1910–

1911, Band 29, Reg. 19 644. 

1614 Januar 1, Linz 

Der edle und vesste Caspar Lehman, Röm. Kais. Mayestat hofdiener und 

cammersteinschneider heiratet die jungfrau Sabine Gugler, Tochter des Erasmus 

Gugler, Inwohner allhie zu Lyntz. 

 

Hochzeitsbuch der Stadtpfarré Linz 1602–1669, s. 107, viz Meyer-Heisig, s. 128. 

1614 (vor Januar 19) 

Kaspar Lehman, gewesener kaiserlicher Kammer- Stein- und Glasschneider, schreibt na 

die Hofkammer: Euer gnaden geruhen ob meinem voringen supplicirn sich gnedig zu 

entsinnen, welchergestalt nechst in gott verstorbene kais. Mmay. Rudolphus II. 

löblichster gedechtnuss mir in abshlag meines rests 600 gulden reinisch auf die 

Schlesishe camer angewiesen, solches auch izige kais. Maj. confirmirt haben. Damit ich 

nun solches geld zu meiner sonderbahren noturft erheben möge, ist an euer gnaden mein 

gehorsamb bit, sie geruhen bei den gewesten jezo hie anwesenden kais. Hofzahlmeister 

herrn Joachim Huber diese verfügung zu thun, das er mir zu diesem end ein quittung, 

wie gebrauchlich ist, zustelle. Caspar Lehman, gewester kais. Cammerstais- und 

glasschneider. Expediert 19. Jänner 1614. 

Aussen von Kanzleihand bemerkt: Fiat decret. Expedirt 19. Jänner 1614. 

Or. Pap. Mit der eigenhändigen Unterschrift des Ausstellers, Böhmen, Fasc. 15 777. – 

Vgl. Reg. 5692. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1894, 

Band 15, Reg. 11 767. 

1614 Januar 21, Prag 

Der Hofzahlmeister stellt auf Befehl der Hofkammer vom 28. November 1610 die von 

Rentmeisteramte in Schlesien eingelangte Summe von 600 Gulden in Empfang, welche 

zur Tilgung der Schuldforderung des kaiserlichen Edelsteinschneiders caspar Lehmann 

für von ihm gelieferte Arbeiten bestimmt ist. 

 

Hofzahlamts-Rechnung 1611–1614, fol. 93. 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1889, 

Band 10, Reg. 5692. 

1614 Januar 21 



 
 

Ihme wurde unentfallen sein, dass höchstgedachte nechsverstorbene kais. Maj. Dero 

gewesten edlgestainshneider Caspar Lehmann mit 600 gulden seiner ausstendigen 

besoldung aus die Schlesishe rentambtgeföll den 18. Novembris des verwichenen 1610. 

Gnedigist verwiesen haben. Wann dan obhöchstermelte jezige kais. Maj. Unlengst auf 

sein, Lehemans unterthenigstes anhalten und pitten solche anweisung unter dato den 4. 

Octobris jungst verflossen 1613. Jahrs gnediglich ratificiert und confirmiert und nun die 

bezahlung beruerter 600 gulden der ordnung nach gegen ainem hofzahlmaisterishen 

ambtsshein geshehen solle, als wölle obbesagter herr Hueber aine gepreuchige 

ambtsquittung, als wann er von ihrer maj. Rentmaister in Schlesian Isaac Klocker 

angeregte 600 gulden zu sein, Lehemanns, handen und befridigung empfangen hette, 

verfertigen und dieselbe gegen gedachts Lehemans shein hinasugeben, auch solche post 

ordentlich verraiten.  

Linz, den 21. Januarii anno 1614. 

 

Finanzarchiv Wien, Böhmen, Fasc. 15 777 (Konzept, Papier) 

Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1894, 

Band 15, Reg. 11 768. 

1617 Marty 2 

Kasspar Lehman stoge osobnie w Raddie prziznal se, zie gest dluzien dluhu praweho a 

Sprawedliweho gemu wdiek pugczeneho, Urozenemu a Statecznemu Rytirzy Panu 

Waczlawowi Hrzanowi z Harasova, diediczum a budauczym geho dwa Tisczycze kop 

mis[eňských]. Kteremzto Summu y s Aurokem kterymse teprwa zaczitime na den Sv. 

Hawla Letha tohoto 1617 na to wzesslym gemu zase dati a zaplatiti ma, na den S. Jirzi 

Letha przisstiho 1618 komiczie Ugisstiugue tauz Summu y s Aurokem na domie swem 

leziecze w wlaske yliczy w nimz bydli tak a na ten spusob, Jestlizieby tomu zadosti 

neuczinil, a Summu dluhu wyss psaneho tak a na tom czos yakž se swrchu pisse, 

Wierziteli swemu nedal a newyplnil, by on miel moc a plne Prawo, w tyz … Prawem se 

uwazati, gey dyeti geho uziwati do dosazieny Summy swrchu gmenowane y s Aurokem 

y Skodamy, aczby ktere na to wzassly, tak yakoby wsseczka Prawa na wrch y do 

Zapadu Sluncze wydrzena byla, Zwad, Zmocznieny, y kluczuw polozieny wykonawu 

byli. Kterezto Pogisstien na mieste tehoz Pana Hrzana przigal gest urozeny Pan Petr 

Bort z Bortu mage sobie to daniech poruczeno.   

 

Actum in Consilio ffe: 5 post D. … 2 Marty Anno 1617 M. C. D. Georgio Neher. 

 

Robert Lambert, gemuz weys psany Zapis a Summu w niem obsaziena, psanou sau, gest 

taucz hlawlu Summu y aurokem … czos podle porzadneho … w gedne Summie vchnilo 

2314 kop 48 k gest przigal. A … takowy Zapis se popaussti a kastieruge, Sabina yak po 

niekdy Kassparowi lehmanowj poZustala wdowa y na mieste Wylyma Rudolffa syna 

sweho Letha nemagiczyho, yakozto diediczowe psany Kassparowi lehmanowi 

pozustatj, se zadluczeny a odwolany Zczela a Zauplna kwitugj.  

 



 
 

Actum in Consilio ffe: 5 post Divisionis Apostolorum 20 July Anno 1623 M. C. D. 

Daniele Basilio de Deütschenberyk Urbis Primate 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha obligací 1586–1622, sign. 2173, fol. P20 

1923 Juny 27 

P. Ssymon Sswabek z Sswalbenffeldu J. M. C. Pržj komorže Cziesky Buchhalberygi 

Niemeczke Expedyczy Registrator kaupil sobie Przj Mariae Benigna Mancželcze, 

diediczum a budaoucczym swym dům leziczy, w Ulyzy Wlaske mezy domy Jana 

Ssmieda z gedne, a niekdy Thomasse Margarina di Pardi z strany druhé, od Sabiny Po 

niekdy kaspparowj Lehmannowj Zustala wdowy, y na mieste Wilyma Rudolffa Syna 

gejiho Leth nemagizyho, yakožto narzizene porucznice geho, za Summu Cztyry Tisycze 

Sedm Seth Reynskych Zlatych, geden každý zlaty po  Ssedesati Kreyzarzech 

Poczitajicz, Peniez hotowych gj z wzala a zauplata … a Zaplaczenych znichz se 

kuPugiczy kwitugu, k gemucz doznanj, diediczowi  wladnutj a uziwanj stim wssim 

Prawem a Przislussiczim a yakz gest gey tyz niekdy kasspar Lehman za …byti sweho 

sau gmiel drziwal uziwal, a mie wladl powinna gsauczy prodawagiczy Sprawati 

Prawem meista tohoto, a tyz dům ze wssech Zawad, yakkoli gmena magiczych 

wywaditi a oswoboditi Przitom y toto mezy nimj Stranamj Prodawagiczy kupigiczy, 

wyminieno gest zie ona Sabina lehmannowa tehoz domu wssie do cziasu S. Hawla, 

Letha tohoto 1623. … Przisstiho uziwati, a czyczj Znieho wychazegiczy sobie wzyti 

ma, a po Sm. Hawle, až do Sv. Jirzj Letha 1624 Przisstiho … stawenj, gednoho Pokoge 

Sedwiema komoramj s kuchynj, w temz domie bezewsseh uplatku darmo bezewssej 

prekazky kupigiczyho, a gednoho kazdeho czlowieka uziwana, za moczy bude.  

 

Actum in Consilio ff: 3. post S. Johannis Baptista 27. Juny: Anno 1623. M. C. D. 

Daniele Basilio de Deüt. Sehen-bergk, Urbis Primate. 

Archiv hlavního města Prahy, Kniha trhová 1616–1648, sign. 2216, fol. E27 

1675 Joachim von Sandrart, Teutsche Academie 

SO ist auch bey höchst-gedachten Käysers Rudolphi Regierung/ die Kunst des 

Glasschneidens wieder von neuem erfunden/ und an den Tag gebracht worden/ und 

haben Ihre Majest. den Authorn und Erfindern Caspar Lehmann/ Ihrer 

Majestät Cammer-Edelgestein- und Glasschneidern/ wegen solcher neuen Erfindung/ 

stattlich recompensirt/ und mit hohen Gnaden und Privilegien versehen/ allermaßen 

höchstermeldtes Käysers/ zu Prag/ Anno 1609. den 10. Martii/ 

ihme Käyser Rudolphus privilegirt ihn hoch.Lehmann allergnädigst-

ertheiltes Diploma, so noch in Originali vorhanden/ zu erkennen gibt/ worinnen unter 

andern folgende Formalia befindlich/ etc. Und thun kund jedermänniglich/ daß uns 

Unser Cammer- Edelgestein- und Glasschneider/ Caspar Lehmann/ gehorsamst zu 

erkennen geben/ was maßen er nun/ von etlichen Jahren hero/ mit großer Bemühung/ 

fleißigem Nachsinnen/ und nicht geringem Unkosten/ die Kunst und Arbeit des 

Glasschneidens erfunden/ und ins Werk gerichtet/ etc. und darum ihme unserm 

Cammer-Edelgestein und Glasschneider Caspar Lehmann/ diese besondere Gnade 

gethan/ und Freyheit gegeben; thun ihme auch solche hiemit wißentlich/ in Kraft dieses 

Briefes/ also und dergestalt/ daß er obbemeldte seine neu-erfundene Kunst und Arbeit 
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allenthalben frey und ungehindert machen/ üben und treiben/ und keiner/ wer der auch 

seye/ ihme solche Kunst und Arbeit/ ohne sein Bewilligen und Zugeben/ nachmachen/ 

treiben/ feil haben oder verkauffen solle noch möge. Und gebieten darauf allen und 

jeden Churfürsten/ Fürsten/ etc. etc. und sonsten allen andern unsern und des Reichs/ 

auch unserer Königreiche erblichem Fürstenthum und Lande Unterthanen und 

Getreuen/ in was Würden/ Stand oder Wesen die seyn/ ernstlich und festiglich mit 

diesem Brief/ und wollen/ daß Sie mehr gedachten unsern Cammer-Edelgestein und 

Glasschneidern/ Caspar Lehmann/ bey diesem unserm Käyserl. Privilegio, festiglich 

handhaben/ auch den oder diejenigen/ so sich in Ihren Landen/ Oberkeiten und 

Gebieten/ demselben zuwider zu handeln unterstehen würden/ auf des Erfinders oder 

seines Gevollmächtigten Ansuchen und Begehren/ zu gebührender Straffe anhalten/ und 

sich keineswegs waigern/ als lieb einem jeden sey/ unsere Käyserl. Majest. Ungnade 

und Straffe/ und darzu eine Poen, nämlich zwanzig Mark löhtigs Golds/ zu vermeiden/ 

etc. etc.  

Es hat aber dieser Lehmann solche hohe Begnadigung in Warheit billig verdienet/ 

allermaßen er Zacharias Belzer.und sein Mitgenoß Zacharias Belzer (welche beyde 

des Hans von Achen/ und Paul von Vianen/ vertraute Freunde/ und meistentheils zu Hof 

in einerley Zimmern beysammen logirt gewesen) solche fürtrefliche und Kunstreiche 

Werke in Crystall und Glaß(dern theils in Käyserlichen Schatzkammern/ und auch 

in Churfürstlicher Residenz zu München annoch vorhanden) ausgefärtiget/ daß selbige 

von allen Kunstverständigen höchlich bewundert und gelobet werden.  

GEorg Schwanhardt der ältere (deßen Vorfahren von Heltburg in Henneberg: Sein 

Anherr Johann ein Pfarrer zu Rotenburg/ sein Vatter auch Johann/ ein künstlicher 

Schreiner und Büchsenschiffter/ der sonderlich schöne eingelegte Arbeit von 

Perleinmutter gemacht/ und das Sein Vatter erfindet das geflamte hobeln.geflammete 

Hobeln/ welches hernacher sein Tochtermann Jacob Hepner divulgirt/ am 

allerersten inventirt hat/ gewesen) Selbiger hat in seiner Kindheit bey seinem Vatter in 

Schreiner-Werk/ nachmals bey Christoff Harrig im Bildhauen/ folgends zu Prag im 

Sammetschneiden/ (welches selbiger Zeit hochgeachtet/ und im Brauch gewesen) 

sich exercirt/ und endlich bey obgedachtem Lehmann die damaln neue Kunst des 

Glasschneidens/ gebührlicher und richtiger Weiß erlernet/ ist auch von ihme/ und Paul 

von Vianen (der ihme Schwanhardten unterschiedliche Visierungen fürgezeichnet) 

wegen seines fähigen Ingenii sehr geliebet worden/ maßen er auch bey seinem 

Absterben/ (dann Schwanhardt/ biß an sein End/ so lediges Standes geschehen/ bey 

ihme geblieben) sein Privilegium und Gerechtigkeit/ nebenst andern Sachen/ an 

Schwanhardten erblich übergeben. Selbiger hat hernacher die Kunst noch 

mehrers excolirt/ und durch unterschiedliche Inventiones, insonderheit des hellen oder 

blanken Schneidens/ noch höher gebracht/ auch hierdurch/ und durch Erfahrenheit in 

vielen Wißenschaften/ sowoln sinnreiches Judicium, und modeste verständige 

angenehme Discursen/ sich bey hohen Käyserlichen/ Königlichen/ Chur- und 

Fürstlichen/ auch allen mit ungemeinen Wißenschafts- und Kunst-Geist begabten 

Personen/ beliebet und belobet gemacht; 

Allermassen auch letzt-verstorbene Käyserl. Majest. das gehabte Privilegium noch 

mehrers extendirt/ und auf seine/ Schwanhardts beede 

Söhne/ Heinrich und Georgen continuirt/ auch ihne zu Ihrer Majest. und des gesamten 

Erzhauses Oesterreich Dienern und Kunst-Factornangenommen und bestättiget. 

Ob wolen nun zuvor obbesagte Künstlere/ das Glaßschneiden/ so viel den Verstand und 

die Zeichnung belangt/ zur perfection gebracht/ so ist jedoch Unterscheid des alten und 

jetzigen Glasschneidens.ihnen wegen der allzustarken und rauhen Werkzeuge/ dern sie 
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sich gebraucht/ die Lindigkeit und Lieblichkeit zu exprimiren unmöglich gewesen/ 

maßen an denen nach vorhandenen großen schweren Instrumenten und Rädern (worzu 

sie Gehülffen und Radzieher/ von denen hernach das noch grassirende Unkraut der 

Stimpler entsprossen/ gebrauchen müßen) zu verwundern ist/ daß sie noch so viel/ als 

sie gethan/praestiren können: Daher man sich auf bequemere und schicklichere 

Instrumenten bedacht/ auch selbige/ durch fleißiges Nachsinnen und Ubung/ nunmehr 

dergestalten zur Hand gerichtet/ daß das jetzige Glaßschneiden/ gegen der ersten harten 

Arbeit/ als ein Lustspiel zu achten/ auch alle Natur gemäße Lindigkeit 

und Emollition, es sey in Bildern/ Thieren/ Gewächsen/ Landschaften Contrafäten und 

andern/ da man nur Verstand und Fleiß anwenden will/ leichtlich heraus zu bringen ist. 

Es könten auch die jetzigen Glaßschneider/ bey so großen habenden Vortheil/ sich bey 

Kunstverständigen/ viel mehr belobt machen/ wann sie ein wenig mehr auf Reisen und 

Reysen/ ichwill sagen/ auf Zeichnen und Auswandern/ als auf junges Verheurahten/ und 

hernacher in die Kuchen zu arbeiten/ sich befleißen möchten.  

DIeser fürtrefliche Künstler hat zween Söhne hinterlassen/ Henrich und Georg/ welche 

sich beyde auf ihres Vatters Profession gelegt haben: Zwar begabe sich der 

ältiste Henrich Schwanhardt anfänglich auf die Studien/ und machte sich fürnemlich in 

der Philosophia und Poësieso qualificirt/ daß er seiner Geschicklichkeit halber bey 

hohen und niederen Stands-Personen sehr beliebt ware: Weil ihn aber die natürliche 

Zuneigung immerdar zu seines Vatters Kunst reitzte/ in der er schon einen guten 

Anfang hatte/ so wurde er endlich durch fleißige Ubung in derselben so vollkommen/ 

daß er seinen Vatter weit übertroffen/ zumal/ weil er sich auf unserer und 

andern Academien in der Zeichen-Kunst der nakenden und bekleidten Bilder fleißig 

geübet. 

Dieser Schwanhardt hat allerhand Landschaften und ganze Städten/unter andern auch 

die Stadt Nürnberg auf Glaß/ ganz correct an der proportion, und erkentlich/ nach 

der perspectiv hinein weichend/ gleich den gemahlten/ zuwegen gebracht/ und hierinn 

alle/ so vor ihm gewesen/ weit überstiegen: Ja er hat auch mit seinem subtilen Verstand 

das jenige/ was man bißher vor unmöglich geschätzt/ ergründet/ und ein 

solches corrosiv Erfindet die Kunst in das Glas zu ätzenerfunden/ dem das sonst so harte 

Crystalline Glaß gehorsamen/ und gleich andern Metall und Stein einwarts und erhoben 

sich ätzen laßen muß/ da es doch sonsten aller starken Spirituum beste Behaltnus 

bißhero gewesen; In welcher Kunst er erst neulich eine so vollkommene Prob gethan/ 

indem er vielerley Zierlichkeiten und Schriften so rein und sauber in Glas geetzet/ daß 

es fast unmöglich scheinet/ eine größere Vollkommenheit hierinnen zu erlangen/ wo 

nicht dieses Künstlers emsiges Nachsinnen und schöner Geist noch mehrere Subtilitäten 

ausgründet/ wie er dann allbereit vollkommene Menschen-Bilder/ theils nackend/ theils 

bekleidte/ auch allerhand Thiere/ Blumen und Kräuter Georg Schwanhardt der 

jüngere.ganz natürlich gebildet/ und es im Erheben sehr hoch gebracht hat. Sein 

Bruder Georg Schwanhart hat zwar auch eine gute Manier im Crystallschneiden gehabt/ 

ist aber durch die beschwerliche Glieder-Krankheit/ an fernerer Perfection merklich 

verhindert worden.  

Joachim von Sandrart, Teutsche Academie der Bau- Bildhauer- und Maler- Kunst, 

Nürnberg 1675, s. 345–346. Přepis celého díla se nachází na 

http://ta.sandrart.net/en/text/573#tapagehead (vyhledáno 1. 8. 2017). 
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