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Rukopisná kultura Čech 17. a 18. století v zrcadle muzejních sbírek 

Alena A. Fidlerová 

 

1 Úvod1 

Dějiny knihy jakožto disciplína zabývající se obecnými vzorci knižní produkce a recepce 

v delších časových obdobích, zkoumající jejich sociální a kulturní fungování, zaměřená 

zejména na nejrozšířenější typy knih určené širokým vrstvám čtenářů a zahrnující v sobě 

v poslední době i dějiny čtení a psaní, mají za sebou už poměrně dlouhou historii.2 Tento 

směr, který se zpočátku rozvíjel v rámci školy Annales (jež mu dala do vínku mj. důraz na 

široce pojaté zkoumání sociálních pohybů založené na kvantitativních metodách), ale který 

brzy přesáhl hranice Francie a byl obohacen i z jiných zdrojů, jako německých recepčních 

studií nebo britské printing history, si postupně získal velkou popularitu a dnes se k němu 

hlásí mnoho autorů, metodologicky ne zcela jednotných. Od dějin tištěné knihy („histoire de 

lʼimprimé“) se posouvá ke komplexní kulturněhistorické disciplíně („histoire dʼune pratique 

culturelle.“),3 zahrnující sociologicky pojaté dějiny četby, zkoumání fyzické stránky knihy 

jakožto předmětu, knižního obchodu, cenzury, otázek autorských práv, vztahů mezi 

rukopisem a jeho případným vydáním apod.4 Tyto přístupy nejsou ani u nás už dávno 

neznámé.5 Kromě přehledů zahraniční literatury a děl encyklopedických existují i na 

materiálu českém či středoevropském jednotlivé studie, které se k nim hlásí nebo jsou jim 

blízké – analýzy složení a významu knihoven,6 studie cenzury a distribuce nedovolených 

knih,7 knižního obchodu8 apod. Vzhledem k původnímu propojení dějin knihy s dějinami 

                                                 
1 Příspěvek je přepracováním části autorčiny nepublikované disertační práce Raněnovověké rukopisy v českých 

muzeích a možnosti jejich využití pro výzkum českého jazyka a literatury 17. a 18. století, obhájené v roce 2008 

na FF UK v Praze. Vznikl v rámci projektu GA ČR P406/11/0782 Příprava a vydání Repertoria rukopisů 17. a 

18. století z muzejních sbírek v Čechách III (P–Š) a v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě 

Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v 

českých dějinách. 
2 Pro stručné shrnutí jejich vývoje viz např. Frédéric BARBIER – István MONOK (eds.), Cinquante ans 

dʼhistoire du livre de Lʼapparition du livre (1958) à 2008: Bilan et projets. Budapest 2009. 
3 Roger CHARTIER, Du livre au lire, in: Roger Chartier (ed.), Pratiques de la lecture, Paris 2003, s. 82. 
4 Studie na tato témata jsou natolik početné, že snažit se je zde vyjmenovávat by nemělo smysl; jmenujme proto 

alespoň jako příklad dvě kolektivní práce snažící se o souhrnný pohled na danou problematiku: Roger 

CHARTIER – Henri-Jean MARTIN (eds.), Histoire de lʼédition française I–IV, Paris 1989–1991, nebo John 

BARNARD – D. F. MCKENZIE – Maureen BELL(ová) (eds.), The Cambridge history of the book in Britain IV, 

1557–1695, Cambridge 2002, a Michael F. SUAREZ SJ – Michael L. TURNER (eds.), The Cambridge history 

of the book in Britain V, 1695–1830, Cambridge 2009. 
5 Srov. Jaroslava KAŠPAROVÁ, Lire pour vivre. French cultural history of reading and its reception in recent 

Czech historiography, Acta Comeniana 20–21, 2007, s. 209–235. Zde také další odkazy jak k literatuře 

zahraniční, tak české.  
6 Z monografií srov. např. Lenka VESELÁ, Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005, z kratších prací např. Jiří 

POKORNÝ, Die Lektüre von Prager Bürger im 18. Jahrhundert (1700–1784), in: Ernst Bruckmüller et al. 

(eds.), Bürgertum in der Habsburger Monarchie, Wien, Köln 1990, s. 149–161, nebo Claire MÁDL(ová), 

Reconstruction des pratiques plurilingues dʼun aristocrate der Lumières à partir de sa bibliothèque et de ses 

écrits, Histoire et Civilisation du Livre V, 2009, s. 269–295.  
7 Např. Norbert BACHLEITNER, Von Teufeln und Selbstmördern. Die Mariatheresianische Bücherzensur als 

Instrument der Psychohygiene und Soziadisziplinierung, in: Johannes Frimmel – Michael Wögerbauer (eds.), 

Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburgermonarchie, Wiesbaden 2009, 

s. 201–216, nebo Michael WÖGERBAUER, Geheime Wege nad Leipzig? Die Entstehung der 

Berufschriftstellerei in den Böhmischen Ländern und die österreichische Zensur, in: Christine Haug(ová) – 

Franziska Mayer(ová) – Winfried Schröder (eds.), Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. 

Jahrhundert, Wiesbaden 2011, s. 185–201. 
8 Velmi podnětným přístupem je mj. výzkum nakladatelských katalogů v kombinaci s rozborem významných 

knihoven; srov. např. Claire MÁDL(ová), Lʼaristocrate client, complice et concurrent des libraires. Quelques 

traits de lʼapprovisionnement des bibliothèques nobilitaires de Bohême dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

in: Johannes Frimmel – Michael Wögerbauer (eds.), Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das 
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knihtisku však není překvapivé, že až na výjimky převažuje tendence věnovat při zkoumání 

období po vynálezu knihtisku pozornost především knihám tištěným a procesům jejich 

vzniku a cirkulace.9 Rukopisy až donedávna zůstávaly poněkud stranou zájmu, a to přesto, že 

v raném novověku fungují jako nedílná součást téhož procesu socializace textů, že i ony se 

velmi často stávají artefakty putujícími mezi soukromým a veřejným prostorem a že se svým 

vnějším fyzickým vzhledem (vazba) od tištěných knih často vůbec neliší. Bylo však jen 

otázkou času, kdy zejména výše zmíněný pohled na knihu jakožto hmotný předmět nezačne 

být uplatňován i na ně a nepřitáhne pozornost i k nim.10 

 Podle novějších výzkumů však nelze v Evropě raného novověku hovořit o 

jednoznačném vítězství knihtisku nad rukopisnou kulturou.11 Naopak, obě média fungovala 

vedle sebe, částečně si konkurovala a částečně se doplňovala,12 a to nejen v prvních dekádách 

po vynálezu knihtisku,13 ale i ve stoletích následujících: podle Walsham(ové) a Crick(ové)14 

zůstalo opisování textů kompetitivní technologií ve srovnání s knihtiskem i po roce 1700 a 

doznívá až v 19. století. Jakožto významné a autonomní médium, bližší oralitě než texty 

tištěné,15 jsou tedy rukopisy nepominutelnou součástí raněnovověké kultury a jako takové si 

zaslouží stejnou pozornost jako tisky; jen na základě poznání všech informačních médií a 

způsobů, jimiž s nimi autoři i recipienti zacházeli, můžeme vyslovovat validní závěry o 

kulturním životě dané společnosti. V posledních letech se rukopisným textům opravdu stále 

větší pozornosti dostává,16 do značné míry paralelně s tím, jak se dějiny knihy posouvají 

právě k sociologicky pojatým dějinám čtení (a psaní).17 Předmětem zájmu dějin či sociologie 

                                                                                                                                                         
Beispiel der Habsburgermonarchie, s. 173–187, nebo Claire MÁDL(ová), De lʼimage de la Suisse à ses réseaux 

commerciaux: la réception des livres suisses en pays tchèques à la fin des Lumières, Histoire et Civilisation du 

Livre VII, 2001, s. 233–247. 
9 Srov. např. již zmíněné základní souhrnné dílo o dějinách knihy ve Francii Histoire de lʼédition française, 

jehož 1. díl (Roger CHARTIER – Henri-Jean MARTIN (eds.), Histoire de lʼédition française. Le livre 

conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris 1989) se sice věnuje i produkci, recepci a šíření 

rukopisných knih, pouze ale v době před vynálezem knihtisku. Podobně postupují např. i Simon ELIOT – 

Jonathan ROSE (eds.), A companion to the history of the book, London 2006, nebo David FINKELSTEIN – 

Alistair MCCLEERY, An introduction to book history, London 2005. 
10 Srov. např. Victoria BURKE(ová), Let's get physical. Bibliography, codicology, and seventeenth-century 

women's manuscripts, Literature Compass 4, č. 6, 2007, s. 1667–1682, srovnání rukopisu a tisku viz např. Jörg 

JUNGMAYR, Typographische Erkentnissteuerug in Handschrift und Duck. Der illustrierte „Geistliche 

Rosengarten“ in einer spätmittelalterlicher Handschrift und einem Druck, in: Karl A. E. Enenkel – Wolfgang 

Neuber (eds.), Cognition and the book. Typologies of formal organisation of knowledge in the printed book of 

the Early Modern period, Leiden, Boston, 2005, s. 479–508. 
11 Na rozdíl od starších pojetí, jež chápala knihtisk jako revoluční médium, které mělo zásadní vliv na další vývoj 

Evropy a odsoudilo všechna ostatní média k bezvýznamnosti; viz např. Elizabeth L. EISENSTEIN, The printing 

press as an agent of change. Communications and cultural transformations in Early Modern Europe, New York 

1979. 
12 Henry R. WOUDHUYSEN, Sir Philip Sidney and the circulation of manuscripts 1558–1640, Oxford 1996, s. 

387, 391. 
13 Viz např. Gerd DICKE – Klaus GRUBMÜLLER (eds.), Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck, 

Wiesbaden 2003. 
14 Alexandra WALSHAM(ová) – Julia C. CRICK(ová), Introduction: Script, print and history, in: Julia C. 

Crick(ová) – Alexandra Walsham(ová), The uses of script and print, 1300–1700, New York 2004, s. 9. 
15 Michael D. BRISTOL – Arthur F. MAROTTI, Introduction, in: Arthur F. Marotti – Michael D. Bristol (eds.),  

Print, manuscript and performance. The changing relations of the media in Early Modern England, Columbus 

2000, s. 13. 
16 Srov. např. Julia C. CRICK(ová) – Alexandra WALSHAM(ová), The uses of script and print, 1300–1700, 

New York 2004; Margaret J. EZELL(ová), Social authorship and the advent of print, Baltimore 1999, nebo 

práce zmiňované v pozn. 19. 
17 Srov. např. Roger CHARTIER, Lectures et lecteurs dans la France dʼancient régime, Paris 1987, Roger 

CHARTIER et al., Les usages de lʼimprimé, Paris 1987, Roger CHARTIER (ed.), Pratiques de la lecture, Paris 

2003, Guglielmo CAVALLO – Roger CHARTIER, Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris 2001, 

Henri-Jean MARTIN, The History and Power of Writing, Chicago, London 1995, nebo Martyn  LYONS, A 
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četby a čtení jsou veškeré faktory, které měly vliv na recepci textů, chápanou jako 

dynamický a kreativní proces. Ptají se, co se v určité společnosti četlo, kdo četl, jak (jaké 

byly okolnosti čtení, zda se četlo potichu či nahlas, individuálně či ve skupině apod.) a proč 

(příležitostně, nepozorně a pro zábavu či kvůli úniku od skutečnosti, nebo opakovaně a 

soustředěně, ve snaze o sebevzdělání, získání praktického poučení či duchovní růst). Zajímá 

je, kdo vůbec uměl číst a kde se tomu naučil, nakolik bylo čtení předmětem společenské 

kontroly (jak ve smyslu doporučování, tak zákazů), ať už ze strany církve, státu či komunity, 

a také jak na tyto snahy reagovali čtenáři a čtenářky. To vše pak napomáhá zodpovězení 

centrální otázky, a to jakým způsobem byl v dané době textům přiřazován význam.18 Dějiny 

psaní pak tento recepční přístup rozšiřují o stránku produkční, tedy o zkoumání užívání 

písma církevním i státním aparátem stejně jako příslušníky různých sociálních skupin. Ptají 

se, kdo a jak se mohl naučit psát a co to pro něj znamenalo, kdo, proč a za jakých okolnosti 

texty psal či opisoval, zda existovala nějaká kontrola či přímo represe apod. Specificky si 

všímají i způsobů veřejného sdílení rukopisných textů a jejich fungování jako samostatného 

média vedle knihtisku a hovoří v této souvislosti o „scribal publication“ či „manuscript 

publication“ (písařském či rukopisném vydávání, publikaci).19 

 Rukopisná publikace, tedy záměrné a do určité míry formalizované užívání 

rukopisného média k šíření textů mimo privátní sféru autora, samozřejmě není vynálezem až 

16. století, tím méně reakcí na kulturu tištěných textů. Existovala i v dobách dávno před 

vynálezem knihtisku,20 a to včetně momentu publikace („edere, emittere in lucem, in 

publicum“),21 autorských či editorských korektur, uvedení do oběhu, existence pirátských a 

neautorizovaných verzí, komerční produkce na zakázku, obchodu s antikvárními knihami 

apod. Praktiky spojené s šířením tištěných textů v raném novověku na ni jednak v mnohém 

navazovaly a jednak jí zároveň konkurovaly a fungovaly paralelně s ní: objevení se první 

tištěné knihy nezničilo komerční výrobu rukopisných knih22 a obchod s nimi,23 klášterní 

skriptoria neukončila okamžitě svou činnost a tím méně ji ukončily písařské dílny sekulární, 

fungující ve městech.24 Nevznikaly jen prvotisky pořízené podle rukopisů, ale i rukopisné 

opisy prvotisků.25    

                                                                                                                                                         
history of reading and writing in the western world, New York 2010. Posledně jmenovaný autor výslovně 

zdůrazňuje potřebu neoddělovat dějiny čtení od dějin psaní, nýbrž zkoumat je současně ve vzájemných vztazích 

(tamtéž, s. 2). 
18 Dějiny čtení lze tedy také nazývat „sociohistorickým studiem faktorů vytvářejících význam“ (tamtéž, s. 3). 
19 Srov. např. H. R. WOUDHUYSEN, Sir Philip Sidney; Harold LOVE, The culture and commerce of texts: 

Scribal publication in seventeenth-century England. Amherst 1998; David D. HALL, Ways of writing. The 

practice and politics of text-making in seventeenth-century New England, Philadelphia 2008; Brian 

RICHARDSON, Manuscript culture in Renaissance Italy, Cambridge [u.a.] 2009. 
20 Necháme-li stranou antiku, pak podrobněji k publikaci rukopisů ve středověku viz např. Pascal BOURGAIN, 

Lʼedition des manuscrits, in: Roger Chartier – Henri-Jean Martin (eds.), Histoire de lʼédition française. Le livre 

conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris 1989, s. 53–94. 
21 Tamtéž, s. 57. 
22 „Print did not make manuscript copying obsolete until over two centuries after the introduction of movable 

type to England: perhaps copying by hand could be said to have survived more or less until the invention of the 

typewriter, carbon paper, stencil machine, photostat, and word-processor.“ (H. R. WOUDHUYSEN, Sir Philip 

Sidney,s. 387) 
23 Frédéric BARBIER, LʼEurope de Gutenberg. Le livre et lʼinvention de la modernité occidentale (XIIIe–XVIe 

siècle), Paris 2006, s. 86. 
24 Organizovaná, na výdělek pracující skriptoria s vydavateli, kteří opatřovali rukopisy k opsání a produkty 

nabízeli zákazníkům, existovala v Anglii přinejmenším po celé 16. a 17. století (srov. H. R. WOUDHUYSEN, 

Sir Philip Sidney, H. LOVE, The culture and commerce of texts, Peter BEAL, In praise of scribes. Manuscripts 

and their makers in seventeenth-century England, Oxford 1998). 
25 Srov. P. BOURGAIN, Lʼedition des manuscrits, s. 89–90, nebo Jürgen WOLF, Von geschriebenen Drucken 

und gedruckten Handschriften, in: Andreas Gardt – Mireille Schnyder(ová) – Jürgen Wolf – Susanne Schul(ová) 

(eds.), Buchkultur und Wissenermittlung in Mittelalter und Früher Neuzeit, Berlin, Boston, Gottingen 2011, s. 6. 
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 V raném novověku rozumíme pod rukopisnou publikací takový způsob rozšiřování 

textů, který z různých důvodů vědomě rezignuje na užití tisku a místo toho využívá práce 

písařů: autorů, uživatelů nebo profesionálních opisovačů. Podobně jako ve středověku 

fungují rukopisně publikované texty 16. a 17. století poněkud jiným způsobem než rukopisné 

texty čistě soukromé, vzniklé a užívané výhradně pro potřeby autora-písaře. K rukopisné 

publikaci dochází ve chvíli, kdy se text a jeho šíření úmyslně dostávají mimo kontrolu autora 

– ať je již původcem tohoto aktu on sám, nebo někdo jiný.26 Podle toho, kdo je oním 

původcem, rozlišuje H. Love tři druhy rukopisné publikace: autorskou („author 

publication“), kdy je původcem sám autor, podnikatelskou („entrepreneurial publication“), 

kdy jde o výsledek činnosti profesionálního písaře nebo celé dílny, a uživatelskou („user 

publication“), kdy k šíření textu dochází díky osobě, jejímž záměrem není dosažení zisku, ale 

která chce text vlastnit.27 Charakteristickým rysem rukopisného média (v raném novověku 

stejně jako ve středověku) je tak neexistence ostré hranice mezi producentem a uživatelem. 

Spíše než přesnou imitací je navíc opisování vždy dobrodružstvím doplňování a 

přizpůsobování, pojmy jako autorství a originalita zde ztrácejí smysl.28 Na rozdíl od 

publikace tiskem také ne každý rukopisný publikační akt zahrnuje vznik současný většího 

počtu kopií – naopak, velmi často se jedná o kopii jedinou.29 Každý následující opis určitého 

textu lze tak považovat za jeho další publikaci; text se multiplikuje do té doby, dokud zájem 

o něj neopadne a jeho šíření se nezastaví.30 

 V raném novověku tedy tištěné a rukopisné médium (doplňované dále orálním šířením 

textů) fungovaly vedle sebe, doplňovaly se a konkurovaly si.31 Docházelo i k jisté distribuci 

sfér a účastníků, proměnlivé v různých obdobích: zatímco z počátku se zájemci o rukopisy 

rekrutovali zejména z řad elit, znalců či staromilců, jimž knihtisk z různých důvodů 

nevyhovoval, později, spolu s šířením gramotnosti, se rukopisná kultura rozšiřuje do nižších 

vrstev a začíná stále více sloužit jejich komunikačním potřebám. Naprostá většina studií 

věnovaných sociologii produkce a recepce rukopisů v raném novověku ve vztahu k jiným 

médiím byla ale dosud věnována spíše fázi první, tedy fungování rukopisné kultury ve sféře 

autorské či elitní v 16. nebo 17. století – jmenujme např. studie o spisech Johna Winthropa, 

které nebyly za jeho života v Nové Anglii 17. století tištěny, ale byly distribuovány 

v opisech,32 o rukopisném šíření poezie i prózy různých žánrů v renesanční Itálii33 či o dílech 

                                                 
26 Moment publikace je tedy zároveň přechod ze soukromé sféry kreativity do veřejné sféry spotřeby (H. LOVE, 

The culture and commerce of texts, s. 39, 36). 
27 H. LOVE, The culture and commerce of texts, s. 46–47. V případě uživatelské publikace je často těžké rozlišit 

texty soukromé a veřejné. Důležité v této souvislosti je, že každé opsání cizího textu zahrnuje vždy nejméně dvě 

osoby, písaře a poskytovatele předlohy, a že i mnozí neprofesionální písaři, zejména pokud nashromáždili větší 

počet textů, je dále poskytovali k opisování (H. LOVE, The culture and commerce of texts, s. 79–80). 
28 A. WALSHAM(ová) – J. C. CRICK(ová), Introduction: Script, print and history, s. 9; Stephen G. NICHOLS, 

Introduction: Philology in a manuscript culture. Speculum 65, č. 1, 1990, s. 1–10. 
29 „A further difference between scribal and print publication is that, while a printed text is published in a large 

number of copies on a single occasion, the manuscript text must usually be regarded as republished as often as it 

is copied. There is an exception to this in the „scribal editions“ of multiple copies of a given exemplar which 

were sometimes commissioned by commercial dealers; but the mass of surviving manuscripts are the outcome of 

a discontinuous series of acts of publication in editions of one.“ (H. Love, Scribal publication in seventeenth-

century England, s. 44–45) 
30 Tamtéž, s. 45. 
31 Srov. např. A. F. MAROTTI – M. D. BRISTOL, Print, manuscript and performance, nebo D. F. MCKENZIE, 

Speech – Manuscript – Print, in: Peter D. McDonald – Michael F. Suarez SJ, D. F. McKenzie, Making meaning, 

Amherst, Boston 2002, s. 237–258. 
32 „Winthrop may seem unusual for having published entirely in this manner. But once we seek out other texts 

that circulated in scribal copies or as authorial originals, his can be recognized as a common practice, so much so 

that in any history of text-making among colonists, scribal publication deserves a central place. [...] Winthrop 

and the many other colonists who employed this technology were not frustrated suitors of the trade in printed 

books. Like their English contemporaries, they recognized the quotidian utility of scribal publication and its 
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předních básníků renesanční Anglie, kteří psali výhradně či především pro vybrané dvorské 

šlechtické publikum, a vyhýbali se tedy tisku jakožto médiu nižších vrstev.34  Rukopisy 

pozdější a vytvářené a užívané v prostředí lidovém byly z tohoto hlediska zkoumány 

mnohem méně35 – práce o nich bývají dosud zaměřeny spíše etnologicky, religionisticky 

apod.   

 Cílem této studie je tedy přiblížit rukopisnou kulturu Čech 17. a 18. století jakožto 

autonomní složku dobového systému textové komunikace, fungující současně jak 

s komunikací pomocí tisku, tak pomocí mluveného či zpívaného slova, a vstupující s nimi do 

složitých vzájemných vztahů. Jako materiál budou sloužit (prozatímní) výsledky prací na 

soupisu rukopisů pro Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách.36 

Domníváme se, že je to materiál pro tento účel velice vhodný, a to z několika důvodů: 

Zaprvé jde o sbírky, které byly v minulosti vytvářeny zejména proto, aby dokumentovaly 

historii daného regionu, nekladou si tedy za cíl vlastnit a prezentovat vzácné exponáty 

celoevropského významu, a předměty jiného než regionálního původu se v nich tudíž 

vyskytují poměrně vzácně. Naopak, tyto fondy byly primárně budovány z materiálu 

sesbíraného v nejbližším okolí, a odrážejí tedy poměrně věrně produkci regionu a ve svém 

souhrnu pak celých Čech. Zvláště dobře pak reprezentují produkci lidovou, neboť v době, 

kdy se velká část muzejních sbírek v Čechách formovala (podrobněji viz v kapitole 5), na ni 

byla upřena pozornost badatelů, zcela nevylučují ale ani produkci elitní, byť ji zachycují 

poněkud méně reprezentativně.37 Domníváme se, že jedinou podstatnější konkurencí by jim 

v tomto ohledu mohly být sbírky archivní, ty však jednak obsahují i velké množství materiálů 

čistě úřední povahy, materiálů tištěných apod., a bylo by tedy nesnadné z nich při 

kvantitativním výzkumu vycházet, a jednak dosud nedisponují žádným souhrnným soupisem, 

                                                                                                                                                         
advantage in particular situations. Not yet enclosed within modern-day assumptions about the „revolutionary“ 

significance of printing and its eclipse of the manuscript tradition, the colonists were familiar with „books“ that 

contained both printing and handwriting – for example, printed books ending in blank pages to be filled with 

handwritten information, or printed almanacs interleaved with blank pages so readers could make entries of their 

own devising, artifacts that in their materiality implied that printing was as extension of handwriting, not 

something radically different.“ (D. D. HALL, Ways of writing, s. 30–31) 
33 „[M]anuscript culture is considered mainly in its own right as a context for the circulation of literature. 

However, in order to define its boundaries and its specifities, it also needs to be studied in relation to the two 

other modes of circulation that were available in the sixteenth century: to the oldest of all, oral performance, and 

to the newcomer, the printed word. These three forms of communication can be seen as standing in a triangular 

relationship. Texts were first created in handwritten or sometimes in vocal form, but could then move freely into 

another medium. Further, one form of transmission could be used simultaneously with another. Thus a 

manuscript text might continue to be circulated in handwritten form alone, but it could be passed into print, 

sometimes immediately, sometimes after an interval. At that point, manuscript circulation might cease or at any 

rate diminish, but from a print a text sometimes found its way back into manuscript. Printed books, especially 

early ones, might be completed, corrected or decorated by hand. Manuscript and printed texts could be read 

aloud or, in the case of verse, sung. Equally, performed texts could be transcribed by the pen and perhaps 

subsequently printed.“ (B. RICHARDSON, Manuscript culture in Renaissance Italy, s. xi) 
34 Srov. H. R. WOUDHUYSEN, Sir Philip Sidney, nebo J. W. SAUNDERS, From manuscript to print, 

Proceedings of the Leeds Philosophical and Literary Society (Literary and historical section) VI (ii), Parts V–IX, 

1948–1952, s. 507–528. 
35 Srov. např. práce uvedené v pozn. 134. 
36 Dosud publikovány Jaromír LINDA – Alexandr STICH – Alena FIDLEROVÁ – Martina ŠULCKOVÁ a kol., 

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/1, 2 (A–J), Praha 2003; Alena 

FIDLEROVÁ – Martina BEKEŠOVÁ a kol., Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek 

v Čechách II/1, 2 (K–O), Praha 2007. Vycházet budeme primárně z nich, příležitostně však budeme přihlížet i 

k rukopisům, které budou popsány v připravovaném III. dílu. 
37 Nepopíráme samozřejmě, že i muzejní sbírky jsou svým způsobem výběrové a že způsob, kterým nejčastěji 

vznikaly, měl určitý vliv na jejich obsah a je třeba ho při interpretaci výsledků zohlednit. Věnujeme se tomu 

podrobněji v 5. kapitole této studie. 
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který by umožnil takový výzkum v dostatečně krátkém čase provést.38 Takovýto soupis pro 

sbírky muzeí představuje právě Repertorium. Je pravda, že jeho dosud vydané díly 

nezahrnují sbírky všech muzeí v Čechách, přesto lze ale podle našeho názoru z nich už nyní 

vyvozovat dobře podložené závěry. V dosud publikovaných dílech je totiž zpracováno 94 

muzeí a popsáno 3298 rukopisů, jde tedy ze statistického hlediska o vzorek dostatečně 

reprezentativní. Ten navíc nebyl vybrán podle geografického hlediska či například podle 

velikosti daného města, ale vlastně „náhodně“: jednotlivá muzea jsou totiž v Repertoriu 

řazena abecedně, dosud zpracovaná část (A–O) tedy pokrývá relativně rovnoměrně území 

celých Čech, zahrnuje muzea z královských i poddanských měst, z oblastí převážně českých i 

převážně německých, z krajů chudých i bohatých, z míst, kde se udržovaly komunity tajných 

nekatolíků, i z míst, o nichž takové zprávy nemáme apod. 

Dříve než začneme, je nezbytné krátce popsat metodiku práce na Repertoriu, neboť 

má vliv na složení rukopisného souboru, který bude naším materiálem: soupis je vymezen a) 

regionálně (na muzea v historických Čechách, tj. nikoli na Moravě a ve Slezsku), b) časově 

(17.–18. století s určitými přesahy) a c) institučně (na sbírky muzeí, tj. nikoli např. archivů, 

církevních institucí, hradů a zámků apod.). Žádná další omezení nemá, zahrnuje tedy všechny 

rukopisy bez ohledu na jazyk, jímž byly sepsány, zemi, kde vznikly, a také bez ohledu na to, 

jde-li o díla považovaná obvykle za „literární“, či spíše o památky povahy archivní. Jako 

rukopisy Repertorium registruje nejen samostatné rukou psané památky, ale i rukopisné 

přívazky a obsáhlejší poznámky a přípisky ve starých tiscích (kalendářích, městských 

právech, kronikách...), defektní staré tisky, které byly rukopisně doplněny a v nichž 

rukopisný text dosahuje alespoň 1/3 původního rozsahu nebo je jinak (např. jazykově) 

významný, a též rukopisné zlomky.39 Neregistrovány zůstaly jen některé rozsáhlé samostatné 

sbírky hudebnin nebo archiválií (buď svým rozsahem překračující možnosti Repertoria, nebo 

dočasně nepřístupné či objevené příliš pozdě). 

 Jde nám o první, orientační přiblížení zkoumané problematiky, rozhodli jsme se proto 

provést částečně i kvantitativní zhodnocení daného souboru rukopisů. Vzhledem k tomu, že 

jde o památky, u nichž do značné míry platí „co kus, to originál“, a je tedy těžké na ně 

aplikovat jakákoli předem daná kritéria, je třeba předeslat ještě několik metodických 

poznámek:  

 Jako jeden rukopis hodnotíme texty psané různými písaři a často i v různé 

době, pokud byly původně zamýšleny a vnímány jako jeden celek (např. 

postupně doplňované seznamy členů bratrstev, cechovní knihy) nebo pokud se 

promyšleným zásahem pořadatele jedním celkem staly (např. štambuchy se 

zápisy různých osob, sbírky různých vyprávění, poučení a sentencí cíleně 

vybraných a seřazených pořadatelem, jako celek opatřené titulem). Jako 

zvláštní rukopisy hodnotíme naopak navzájem nesouvisející texty svázané do 

jednoho svazku nebo společně uložené pod týmž číslem.40 Je ale třeba 

upozornit, že je v mnoha případech těžké tyto případy od sebe rozlišit.  

                                                 
38 Jsme si samozřejmě vědomi existence základního orientačního popisu archivních i dalších rukopisných sbírek, 

vydaného nejprve ve čtyřech svazcích česky (Marie TOŠNEROVÁ a kol., Průvodce po rukopisných fondech 

v České republice I–IV, Praha 1995–2004) a poté v zestručněné podobě v jednom svazku anglicky (Marie 

TOŠNEROVÁ a kol., Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Praha 2011), bohužel pro 

výzkum, o který jsme se pokusili v této práci, není tato příručka jako východisko vhodná, neboť jako základní 

jednotku neuvádí rukopis, ale sbírku rukopisů dané instituce, již popisuje primárně jako celek a samostatně 

vyjmenovává jen některé zde uložené rukopisy, považované autory za zvlášť zajímavé. 
39 Navíc jsou v Repertoriu registrovány i některé novější rukopisy, např. pozdější opisy textů z daného období, 

těmi se však v této práci (až na výjimky) zabývat nebudeme. 
40 Označení rukopis zde tedy používáme ve smyslu rukopisné dílo, nikoli rukopisný svazek. Považujeme to za 

smysluplnější vzhledem k tomu, že spíše než o stránku kodikologickou nám v této studii jde o stránku 

obsahovou.  
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 Celkový počet rukopisů není při členění podle různých hledisek zcela totožný. 

Je to dáno tím, že ne všechny údaje se u všech rukopisů podařilo zjistit, příp. 

uvádění těchto údajů není vždy relevantní. Příčinou neúplnosti údajů je 

nejčastěji fakt, že Repertorium eviduje i rukopisy v současnosti nezvěstné či 

nepřístupné, jejichž popisy jsou založeny pouze na dostupných informacích 

z odborné literatury. Některé údaje pak u určitého procenta rukopisů nemají 

smysl – např. u rukopisů, které obsahují pouze obrázky či nákresy, nemá 

smysl mluvit o použitém jazyce. 

 U rukopisů, které vznikaly v delším časovém období, jsme se rozhodli 

považovat za rozhodující dobu vzniku nejstarších zápisů. 

 Značně složitá je situace u dělení rukopisů podle obsahu, protože nejsou 

výjimkou rukopisy psané sice v jedné době týmž písařem a zjevně zamýšlené 

jako jeden celek, skládající se však ze dvou či více žánrově a tematicky zcela 

rozdílných částí (např. modlitební kniha a historické a pamětní záznamy). 

V takovémto případě je pro účely žánrového rozboru registrujeme v obou 

(resp. všech) kategoriích. 

Klasifikaci rukopisů registrovaných Repertoriem jsme provedli na základě tří kritérií: podle 

stáří rukopisu, podle použitého jazyka či jazyků a podle obsahu rukopisu. Tato hlediska ale 

není vhodné vnímat izolovaně, protože spolu mnohdy různým způsobem souvisejí (např. 

některé typy hudebních rukopisů byly psány pouze česky, u jiných typů rukopisů dochází 

v průběhu doby ke změně jazyka apod.). Proto budeme na jejich vztahy průběžně 

upozorňovat. 

 

2 Rukopisy podle stáří 

Zhodnocení skladby zkoumaného souboru rukopisů na základě doby vzniku jsme provedli 

zhruba s přesností na třetinu století. Je samozřejmé, že u rukopisů nedatovaných (kterých je 

v Repertoriu značný počet) jde pouze o kvalifikovaný odhad, nikoli o naprostou jistotu. Pro 

přesné určení doby vzniku těchto rukopisů bychom totiž potřebovali další, většinou 

nedostupné informace, jako např. věk písaře v době psaní, kdy a kde se učil psát, příp. 

vzdělání a věk jeho učitele, dále kulturní úroveň prostředí, z něhož pocházel, zda se nesnažil 

cíleně napodobovat starší rukopis apod. 
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Graf 1. 

 

 Získané výsledky převedené na procenta ukazuje Graf 1. Z údajů v něm je zřejmé, že 

počty dochovaných rukopisů s jejich snižujícím se stářím neustále stoupají a že k prudkému 

nárůstu dochází zejména během 18. století. Rukopisy 18. století představují téměř 85 % 

všech zaznamenaných rukopisů a plných 50 % všech rukopisů pochází až ze samotného 

závěru sledovaného období, tedy z poslední třetiny 18. století nebo z přelomu 18. a 19. 

století. Menší počet rukopisů v poslední skupině v tomto případě není relevantní, protože 

zahrnuje pouze nedatované rukopisy, u nichž nebylo možno s jistotou říci, zda pocházejí 

ještě z konce 18. či z počátku 19. století; kdybychom postupovali jako u ostatních skupin a 

zahrnuli sem i datované rukopisy vzniklé v 1. třetině 19. století, byl by stoupající trend 

zachován.  

 

2.1 Rukopisy 17. a počátku 18. století 

Dochovaná rukopisná produkce této doby je ve srovnání se zbytkem 18. století nejen 

rozsahem mnohem menší, ale odlišuje se i žánrově a tematicky – v této době byli písaři 

rukopisů většinou lidé relativně vzdělaní, tj. ti, kdo se nějakou formou duševní činnosti živili 

(kněží, řeholníci, městští písaři, lékaři apod.). Setkáváme se proto hlavně se spisy odbornými 

(např. opisy lékařských příruček) nebo s knihami určenými pro potřeby obce, nikoli pro 

potřebu privátní (sem patří jednak rukopisy povahy právní a administrativní, např. opisy 

Koldínových Práv městských41 nebo Obnoveného zřízení zemského,42 jednak určené pro 

používání na kostelním kůru, tj. různé antifonáře, graduály apod.). Rukopisů jiného typu je 

poměrně málo (např. pamětní zápisy v kalendářích); jen sporadicky se setkáváme s typicky 

lidovou produkcí, o níž bude pojednáno v následující kapitole. Ostatně i z hlediska 

                                                 
41 Pavel KRISTIÁN Z KOLDÍNA, Práva městská Království českého, Práva městská Království českého 

v krátkou summu uvedená nebo Práva městská Království českého a Markrabství moravského, Praha 1579–1755 

(Knihopis K04564–K04574). 
42 FERDINAND II., Císaře římského, uherského a českého etc. krále etc. Jeho Milosti Ferdinanda Druhého etc. 

Obnovené právo a zřízení zemské dědičného Království českého, Praha 1627 (Knihopis K02447). 
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jazykového jsou rukopisy těchto dvou období poměrně odlišné: mezi památkami staršími na 

jednu stranu nacházíme větší podíl latiny a němčiny, na druhou stranu se v této době častěji 

než ve století následujícím setkáváme s česky psanými odbornými díly (lékařskými, 

právnickými, teologickými apod.), neboť během 18. století čeština v této sféře ustupuje 

latině, příp. němčině.43 

 

2.2 Rukopisy 2. třetiny 18. století a mladší 
Z Grafu 1 je zřejmé, že nárůst počtu dochovaných rukopisů začíná už v 2. třetině 18. století, 

masivní je pak ve třetině třetí. Je tedy třeba zamýšlet se nad tím, které faktory mohly mít na 

tuto skutečnost vliv. Prvním a nejzřejmějším z nich je prostý vývoj počtu obyvatel (a tedy i 

potenciálních písařů a čtenářů). Jestliže se u předbělohorských Čech počítá s příznivým 

populačním vývojem, který na počátku 17. století vrcholí počtem obyvatel asi 1,25–2 

miliony, pak v 1. polovině 17. století dochází ke zlomu a postupnému výraznému vylidnění, 

způsobenému především třicetiletou válkou (pro Čechy se počítá se ztrátami na obyvatelstvu 

asi 30 %). Od roku 1650 však v českých zemích pozorujeme (i přes dočasné demografické 

krize způsobené hlavně epidemiemi a hladomory) trvalý, i když ne zcela rovnoměrný růst 

počtu obyvatel, jehož výsledkem je na konci 18. století asi 3,16 milionu obyvatel, tedy asi 

1,5–2,5krát více než kolem roku 1600 a přibližně třikrát více než kolem roku 1650.44 

 Dále je pravděpodobné, že důležitou roli sehrál nárůst gramotnosti v nižších vrstvách. 

Podle Richarda van Dülmena vyšel rozhodující impulz pro prosazení gramotnosti 

v celospolečenském měřítku na konci 18. století především z řad měšťanstva, a teprve 

následně ho podpořily církev a stát. Schopnost číst a psát začala být totiž v této době 

považována za měřítko civilizovanosti a humanizující hodnotu bez ohledu na praktickou 

použitelnost.45 Je otázkou, jaká byla relativní důležitost jednotlivých zúčastněných skupin u 

nás, obecně se však předpokládá, že tento proces byl podpořen zejména tereziánskými 

školskými reformami, které vyvrcholily zavedením povinné školní docházky od roku 1775. 

Tyto reformy měly výrazný pozitivní vliv na nižší školství (které je pro nás, vzhledem 

ke skladbě rukopisného materiálu dochovaného z této doby, rozhodující) v celé monarchii, ať 

už se jednalo o organizaci, počet či úroveň škol.46 Údaje o procentu gramotnosti (či alespoň 

pologramotnosti, tj. schopnosti číst, ale ne psát) obyvatelstva Čech před těmito reformami či 

na jejich počátku sice bohužel chybějí, z pozdějších statistik47 lze však alespoň extrapolovat, 

že v 1. generaci, která byla zasažena povinnou školní docházkou, tj. v generaci narozené 

v 70. letech 18. století, byla míra gramotnosti 40–50 %, započítáme-li i pologramotné, pak 

60–65 %,48 což se příliš neliší od čísel uváděných pro soudobé západoevropské země.49 

                                                 
43 Viz i dále. Proměnami užívání jazyků v jednotlivých oblastech písemnictví se v poslední době zabývají nejen 

lingvisté, ale i někteří badatelé orientovaní především kulturněhistoricky. Důvodem je, jak píše Peter BURKE 

(Wörter machen Leute. Gesellschaft und Sprachen im Europa der frühen Neuzeit, Berlin 2006, s. 7, 12), 

skutečnost, že jazyk je citlivým indikátorem kulturních a společenských změn, např. proto, že výběrem určitého 

jazyka nebo jeho variety dává mluvčí najevo svou identifikaci s určitou společenskou skupinou. 
44 Ludmila FIALOVÁ a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1998, s. 100–142. 
45 Proto také podle něj písemná kultura 18. století nepředstavuje produkt modernizace, ale proces, jenž jí 

předcházel (Richard VAN DÜLMEN, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002, s. 70). 
46 Srov. např. Michail Nikolajevič KUZMIN, Vývoj školství a vzdělání v Československu, Praha 1981, s. 54–56; 

Josef HANZAL, Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození, Sborník historický 18, Praha 1971, 

s. 42–45. Počet škol v Čechách v době provádění reformy se odhaduje na 1000–1250, za 15 let po reformě se 

zvýšil zhruba dvaapůlkrát (KUZMIN, Vývoj školství, s. 63–64; HANZAL, Vzdělanost a lidová osvěta, s. 41, 43–

45; Josef HANZAL, Nižší školy v Čechách v 17. a 18. století, Muzejní a vlastivědná práce 10, 1972, s. 162–164). 
47 První generace, pro niž jsou k dispozici statistické údaje, jsou lidé narození v letech 1800–1809, u kterých 

dosahovala míra gramotnosti asi 70 % a pologramotných bylo asi 10 %; míra gramotnosti se pak v zásadě 

lineárně zvyšuje až k více než 97 % v generaci narozené v letech 1870–1879 (KUZMIN, Vývoj školství, s. 71). 
48 KUZMIN, Vývoj školství, s. 65–66. 
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K rychlému růstu počtu rukopisů dochází však už v 2. třetině 18. století, je tedy 

pravděpodobné, že tereziánská školská reforma nebyla jediným a asi ani hlavním faktorem, 

který vedl k expanzi rukopisného média (škola ostatně v této době zdaleka nebyla jediným 

místem, kde se člověk mohl naučit číst a psát),50 a že „ještě před školní reformou [...] tedy 

v českých zemích musíme počítat s existencí poměrně rozsáhlého četbyschopného 

venkovského či maloměstského publika“.51 Velký počet dochovaných rukopisných 

katolických modlitebních knih a další duchovní literatury dále nasvědčuje tomu, že úzký až 

osobní vztah ke knize nebyl charakteristický jen pro tajné nekatolíky, ale i pro české katolíky 

raného novověku.52 (I když u rukopisů nekatolické provenience nelze vyloučit negativní vliv 

náboženské netolerance na míru jejich dochování: jak píše Nešpor,53 jsou lidové nekatolické 

rukopisy dochovány hojněji z doby toleranční než z té předtoleranční, mnohé starší tedy 

mohly být zničeny.) 

 Prudký nárůst počtu rukopisů ke konci 18. století má obdobu v soudobém prudkém 

nárůstu počtu českých tisků:54 jak ukazuje Pokorný,55 rostla českojazyčná produkce enormně 

zejména během 80. let 18. století. To na jednu stranu ukazuje na to, že v Čechách dochází ke 

„čtenářské revoluci“, charakterizované šířením obliby čtení zejména mezi nižší sociální 

vrstvy a ženy a spojené s postupným přechodem od intenzivního k extenzivnímu čtení, 

přibližně ve stejné době jako v západní Evropě,56 na druhou stranu bychom se ale mohli ptát: 

Jako to, že ani zvyšující se dostupnost relativně levných tisků tematicky často velmi 

podobných dochovaným rukopisům (modlitební knihy a další duchovní literatura určená 

lidu) s sebou nepřinesla utlumení rukopisné produkce? Čím je zapříčiněno, že tištěná a 

rukopisná kultura plní u nás v této době spíše role komplementární než konkurenční? Fakt, že 

dochází k jejich souběžnému kvantitativnímu rozvoji, nikoli k vytlačování jedné druhou 

jasně ukazuje, že každé z těchto médií mělo svou vlastní sféru, v níž působilo, a umožňuje 

nám ptát se po motivaci pro rukopisné, spíše než tištěné tradování určitých typů textů.  

                                                                                                                                                         
49 M. LYONS, A history of reading and writing, s. 90. Gramotnost žen byla podle nich obvykle výrazně nižší 

než u mužů. 
50 M. LYONS (A history of reading and writing, s. 87) uvádí příklady mladých mužů, kteří se tomu naučili až po 

opuštění školy, např. od ovčáků. 
51 Zdeněk R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí na Labem 

2006, s. 114. Podle van Dülmena přispíval ke zlepšení poměrů ve vzdělání i sám raněnovověký katolicismus, 

neboť vzdělání a výchova pro něj představovaly základní prostředek k nápravě křesťanstva (Richard VAN 

DÜLMEN, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). III. Náboženství, magie, osvícenství, 

Praha 2006, s. 120). Také Lyons (M. LYONS, A history of reading and writing, s. 94–95, 97) se domnívá, že 

mezi všeobecně dostupným základním vzděláním a nárůstem gramotnosti v nižších vrstvách není přímá 

souvislost. 
52 K obdobnému závěru docházejí na základě rozboru českých náboženských rukopisů Repertoria I i Horský a 

Nešpor (Jan HORSKÝ– Zdeněk R. NEŠPOR, Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia 

lidové religiozity v 18. století, Český časopis historický 103, 2005, s. 69). Na druhou stranu je však na konci 18. 

století mnohdy nemožné vést ostrou hranici mezi katolíky a tajnými evangelíky, protože často sami sebe 

definovali na základě toho, jaké knihy vlastní, a zároveň ve vlastnictví jediné osoby mohly být knihy pocházející 

z obou táborů (Marie-Elizabeth DUCREUX(ová), Kniha a kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 

18. století, in: Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Literární archív 

27, 1994, s. 68; Marie-Elizabeth DUCREUX(ová), Livres d’hommes et de femmes, livres pour les hommes et 

pour les femmes. Réflexions sur la littérature de dévotion en Bohême au XVIIIe siècle, in: Jaroslav Pánek – 

Miloslav Polívka – Noemi Rejchrtová (eds.), Husitství – reformace – renesance. Sborník k 60. narozeninám 

Františka Šmahela, Praha 1994, s. 919–925). 
53 Zdeněk R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby, s. 396. 
54 Cizojazyčná produkce vydaná v českých zemích bohužel dosud nebyla kvantitativně zhodnocena. 
55 Jiří POKORNÝ, Česká literární kultura, in: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. 

až 90. letech 18. století, Praha 1990, s. 243. 
56 Srov. M. LYONS, A history of reading and writing, s. 119–136. Svou roli v rozvoji tištěné produkce zřejmě 

sehrálo i uvolnění cenzury za Josefa II. (i když některé barokní duchovní texty byly v této době naopak 

zakázány, viz pozn. 63). 
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 Touto motivací mohla být finanční stránka, zejména pokud si knihu budoucí majitel 

opsal sám. To mohl být důvod rukopisného šíření různých učebních textů, na jejichž tištěnou 

podobu chudí učitelští pomocníci nebo mladí řemeslníci patrně neměli dost peněz.57 Zároveň 

je ale pravda, že z učebnic se opisovaly především starší texty rukopisné, nikoli nové školní 

učebnice relativně hojně vydávané tiskem v poslední čtvrtině 18. století;58 důvodem tedy 

mohla být i jejich prostá oblíbenost a „osvědčenost“, tedy větší setrvačnost rukopisného 

média ve srovnání s tištěným, daná tím, že bylo v této době do značné míry mimo dosah 

působnosti vzdělaných elit. Naproti tomu profesionálně vytvářené a zdobené rukopisy (např. 

modlitebních knih) byly dražší než obdobné knihy tištěné,59 motivace jejich pořizování tedy 

musela být jiná. 

 Určitou roli dále jistě sehrála i přetrvávající či dokonce zvětšující se nedostupnost 

některých tisků, především naučných,60 starších (např. Hájkovy kroniky61), nekatolických, 

vydávaných mimo hranice monarchie (Komenský aj.),62 nebo (v době osvícenské cenzury)63 

naopak oblíbených titulů barokních, a také fakt, že některé typy textů nebyly přinejmenším 

v českém jazyce příliš často vydávány, např. kuchařky nebo knihy hospodářských návodů.64 

Hospodářské rady a návody se sice okrajově vyskytovaly v některých kalendářích, ale jinak 

šlo až do poslední třetiny 18. století o literaturu nedostatkovou – a to nutilo i nepříliš 

vzdělané lidi opisovat si z knih starších nebo si potřebné příručky sestavovat samostatně, na 

základě ústní a rukopisné tradice.65 Totéž se týká i často opisovaných herbářů (nejčastěji částí 

                                                 
57 Tento způsob šíření učebních textů nebyl na počátku 18. století neobvyklý ani v prostředí univerzitním či 

městském – např. téměř celých prvních 100 let existence Harvardovy univerzity (založena 1636) se zde mnohé 

učebnice netiskly, ale opisovaly, v Bostonu se knihy učebního typu začaly tisknout až ve 30. letech 18. století 

apod. (viz David D. HALL, Ways of writing, s. 45, 46). 
58 Příklady viz HANZAL, Vzdělanost a lidová osvěta, s. 57. Příručky, především metodické, spojené s „novou 

školou“, se mezi rukopisy objevují až v prvních desetiletích 19. století, a tedy v Repertoriu soustavně zachyceny 

nejsou. 
59 Markéta HOLUBOVÁ, „Duchovní pokládek duše křesťanské“ aneb Co vyprávějí rukopisné modlitební knížky 

18. a 19. století, Kuděj 2, 2001, s. 33. 
60 O tom, že české tisky naučného charakteru byly ještě v 2. polovině 18. století poměrně drahé a těžko dostupné, 

svědčí např. vlastnický zápis v učebnici Václava Josefa VESELÉHO Gruntovní počátek mathematického umění 

(Praha 1734, Knihopis K16514), který zní: „Nalezy Frantysskowy Worlowy, Tato Knizka neny snadna k 

dostany, ges prahy, kosstuge mnie 10 fl. 51 k. protoge draha žiege Czeska, nemniely w praze gen dwie Takowy 

knizky kdisemgy kaupil, astaralsemse ony 12. let nezsemgy dostal Roku 1803 dne 1. Jauaris kaupena“  (Muzeum 

středního Pootaví Strakonice, sign. F 101). 
61 Václav HÁJEK Z LIBOČAN, Kronika česká, Praha, 1541 Knihopis K02867). Nové vydání bylo pořízeno až 

v roce 1819. 
62 Např. Kšaft umírající matky jednoty bratrské vydaný v Berlíně roku 1757 (Knihopis K04232). Opisy starších i 

novějších nekatolických tisků vznikaly i na počátku 19. století. Další příklady viz Zdeněk V. TOBOLKA, Kniha. 

Její vznik, vývoj a rozbor, Praha 1949, s. 78. 
63 Guberniální dekret z 23. 3. 1786 nařizoval prohlídku veškeré produkce za posledních pět let a zakazoval 

vydávání knih bez povolení pražské cenzury; terčem byly zejména tituly neodpovídající osvícenské racionální 

zbožnosti (H. KUCHAŘOVÁ, Několik poznámek, s. 272). Podle Nešpora (Zdeněk R. NEŠPOR, Lidové 

modlitební knížky 18. a 19. století, in: Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka 

Jana Poše, Řevnice, Olomouc 2009, s. 53) byl tisk barokních titulů obnoven až v 2. čtvrtině 19. století. 
64 Důvody jsou zatím nejasné; Miloš SLÁDEK (Malý svět jest člověk, Jinočany 1995, s. 119) dává část viny 

úpadku českých měst v 17. století. Tiskem nevycházely z pochopitelných důvodů ani spisy v dobovém pojetí 

pověrečné a nepravověrné, např. obsahující návody k magickým obřadům, zaříkání apod. 
65 Až na výjimky začínají tyto příručky vycházet až v poslední třetině 18. století, např. knížka Jana Václava 

ROTHA Laciný prostředek, jak i ze špatných a suchopárných polí živná a dobytku příjemná píce v hojnosti 

dostat se může (Praha 1787; Knihopis K14901). Často se tak dělo přímo na příkaz nebo podnět úřadů (Miriam 

BOHATCOVÁ et al., Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990, s. 312). Podobné je to s příručkami 

zvěrolékařskými, srov. různé překlady příruček Johanna Gottlieba Wolsteina, např. Připamatování strany 

neduhů dobytka v Rakousích (Praha, 1783, přeložil Hynek Ruth, Knihopis K17011), nebo knihu autora 

s pseudonymem Erdmann Hilfreich Naučení pro lid sedlský o nemocech dobytka konského, hovězího, ovčího a 

svinského (2., v úplnosti dochované vydání Brno, 1793, Knihopis K02998). Navzdory jim a industriální výchově 
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či celku Mattioliho Herbáře66), které měly také především praktické určení. Tato rukopisná 

produkce je tedy obzvláště důležitá, neboť v některých případech (kuchařky, knihy receptů) 

je pro nás hlavním, ne-li jediným zdrojem poznání dobového vkusu. 

 A pak je tu ještě jedna poměrně důležitá pohnutka: v době, kdy tištěné knihy byly 

nanejvýš dvoubarevné (a to ještě jen ty dražší), to byla touha po knize krásné, bohatě barevně 

ilustrované (to je případ především modlitebních knih a kancionálů).67 Zejména u 

modlitebních knih pak přetrvával i požadavek na určitou personalizaci knihy, mj. proto, že 

bývala užívána i k magickým účelům.68 Ostatně, jak bude zmíněno dále a jak si povšimli i 

Poš a Z. R. Nešpor,69 právě rukopisné modlitební knihy zažívaly období svého největšího 

rozkvětu na konci 18. a v 1. polovině 19. století, a přispěly tak nemalou měrou k enormnímu 

nárůstu počtu rukopisů v této době.  

Na závěr je třeba se zmínit ještě o jednom faktu, který v této studii z pochopitelných 

důvodů kvantitativně zachycen není (resp. jen částečně – v podobě rukopisů přelomu 18. a 

19. století), ale který byl při práci na Repertoriu zcela zjevný a mnohdy jeho pracovníkům 

znesnadňoval práci: lidová rukopisná produkce poslední třetiny 18. století přechází zcela 

plynule a bez jakékoli výrazné změny tematické, obsahové, výtvarné a do určité míry i 

pravopisné do první třetiny století 19. – zásadní zlom v lidové kultuře totiž přichází oproti 

„vysoké“ kultuře se zpožděním, až přibližně v polovině 19. století.70 Je pravda, že se skladba 

opisovaných textů do určité míry proměňuje už na přelomu 18. a 19. století (začínají se 

prosazovat např. i osvícenské modlitební knihy jako Eckartshausenova Bůh jest nejčistší 

láska71), přechod je však velmi plynulý a i na počátku 19. století si podržují oblíbenost 

tradiční texty předchozí epochy. 

 

3 Rukopisy podle jazyka (jazyků) 

V následujícím grafu (Graf 2) a tabulce (Tabulka 1) jsme se pokusili rozdělit rukopisy 

v Repertoriu podle užitého jazyka. Do Grafu 2 jsme zahrnuli ty jazyky či jejich kombinace, 

které se vyskytly alespoň u desítky rukopisů; méně časté případy jsou popsány v Tabulce 1. 

Kombinací dvou či více jazyků je míněn prostý fakt, že jsou dané jazyky v nějaké míře 

v daném rukopisu zastoupeny, nepřihlíží se tedy k tomu, zda je jeden z nich dominantní, zda 

jsou používány střídavě, či sekvenčně, týmž písařem, či různými písaři apod. 

 

                                                                                                                                                         
zaváděné ve školách od konce 70. let 18. století i zařazování hospodářských rubrik do novin na konci 18. století 

(HANZAL, Vzdělanost a lidová osvěta, s. 48–50, 55) však byly staré rukopisné receptáře v lidových vrstvách 

stále oblíbeny. 
66 Objemný spis Herbář jinak Bylinář Pierandrey MATTIOLIHO (Praha 1562, 1596, Knihopis K05416–

K05417) byl jistě poměrně nedostupný jak z důvodů finančních, tak pro své velké stáří. Opisován býval i jiný 

Mattioliho spis, Apatéka domácí, Praha 1595, 1602 (Knihopis K05414–K05415). 
67 Srov. k tomu H. KUCHAŘOVÁ, Několik poznámek, s. 285. 
68 Viz např. Zdeněk R. NEŠPOR, „Vzduch k Bohu dychtící“. Rozprava o (300) nepísňových lidových 

náboženských rukopisech z 18.–19. století, Český lid 94, 2007, s. 236; M. HOLUBOVÁ, „Duchovní pokládek 

duše křesťanské“, s. 38–39; Jan KVAPIL, Květinová zahrádka v knížkách našich praprababiček, in: Růžová 

zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše, Řevnice, Olomouc 2009, s. 61. 
69 Srov. Z. R. NEŠPOR, Lidové modlitební knížky, s. 52–53; Jan POŠ, Růžová zahrádka. Psané a zdobené lidové 

modlitby z let 1750–1850, in: Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše, 

Řevnice, Olomouc 2009, s. 11–13. Poš tento fenomén připisuje vydání tolerančního patentu, obecnému rozkvětu 

lidového umění, hmotnému zájmu písařů nebo snaze učinit „oběť Bohu“, Nešpor pak na jedné straně nárůstu 

gramotnosti a individualizaci starosti o vlastní spásu, na druhé (a zejména) pak reakci na osvícenskou cenzuru 

nedovolující po určitou dobu vydávání oblíbených barokních titulů. 
70 Obdobné závěry viz např. Z. R. NEŠPOR, „Vzduch k Bohu dychtící“. 
71 Česky poprvé v roce 1798 ve dvou různých překladech, v Kutné Hoře snad od F. J. Tomsy, v Praze od K. I. 

Tháma (srov. Knihopis K02208–K02209). 
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Graf 2. 

 

Jazyk(y) rukopisu Počet % Jazyk(y) rukopisu Počet % 

hebrejsky 6 0,19 německo-hebrejsky 2 0,07 

slovensky (slovakizovanou 

češtinou) 

5 0,16 německo-italsky 1 0,03 

německo-francouzsky 4 0,13 česko-německo-latinsko-francouzsky 1 0,03 

církevněslovansky 3 0,09 německo-francouzsko-anglicky 1 0,03 

italsky 3 0,09 německo-latinsko-francouzsko-italsky 1 0,03 

německo-latinsko-řecky 3 0,09 německo-latinsko-řecko-francouzsky 1 0,03 

latinsko-řecky 3 0,09 německo-latinsko-francouzsko-

anglicky 

1 0,03 

latinsko-francouzsky 2 0,07 německo-latinsko-francouzsko-italsko-

hebrejsky 

1 0,03 

latinsko-italsky 2 0,07 česko-německo-latinsko-polsky 1 0,03 

německo-latinsko-francouzsky 2 0,07 česko-německo-latinsko-francouzsko-

italsko-polsko-maďarsky 

1 0,03 

Tabulka 1. 

 

Graf 2 ukazuje, že i když nejpočetnější skupinu tvoří rukopisy psané pouze česky, 

jejich počet nedosahuje ani poloviny z celkového počtu rukopisů (necelých 45 %) a rukopisy 

výhradně německé za nimi zaostávají pouze o 10 %. Pokud bychom porovnávali celkový 

počet rukopisů, v nichž se čeština objevuje (jako jediný jazyk textu nebo v kombinaci 
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s jinými jazyky), s počtem rukopisů, v nichž se objevuje němčina, dostali bychom necelých 

50 % versus přibližně 41 %. 

 Všimneme-li si vzájemného vztahu zastoupení českých a německých rukopisů 

v různých muzeích (a odhlédneme přitom od jazyků dalších), není nijak překvapivé, že v 

oblastech, které byly osídleny téměř výhradně německy mluvícím obyvatelstvem, nacházíme 

pouze rukopisy jazykově německé – v Duchcově, Chebu či Chomutově bychom český 

rukopis hledali marně. Domníváme se však, že přinejmenším stojí za zmínku (byť to také 

není úplné překvapení), že obráceně to neplatí: v Repertoriu téměř není muzea (nepočítáme-

li taková, která vlastní jen jeden či dva rukopisy), které by bylo jazykově výhradně české (tj. 

nemělo ve sbírkách kromě českých i německé rukopisy) – i v oblastech s převážně českým 

obyvatelstvem se tedy patrně našli písaři a čtenáři německých modlitebních knih či 

lékařských příruček, abychom jmenovali jen příklady, u nichž bychom nejspíše očekávali, že 

písař použije svůj rodný jazyk.72 

 Třetím nejvíce zastoupeným jazykem v Repertoriu je s přibližně 16 % latina. Jako 

jazyk církve a vzdělanců samozřejmě dominuje rukopisům tematicky a žánrově poněkud 

odlišným, než jsou rukopisy psané ostatními jazyky, převahu pak má mezi rukopisy 

pocházejícími z bývalých klášterních knihoven.73 Pokud se objevuje např. v liturgických 

příručkách, zpěvnících, modlitebních knihách apod. v kombinaci s češtinou nebo němčinou 

(příp. francouzštinou), pak je hierarchie jazyků zřetelná: v liturgických příručkách jsou 

vernakulárním jazykům vyhrazeny pouze prováděcí pokyny a poznámky, v kancionálech se 

latinsky nejčastěji objevují zpěvy, které byly součástí liturgie. Kratší či delší latinské pasáže 

nacházíme také v různých návodech na léčení lidí i dobytka, kde mají vesměs funkci 

magickou – mocné zaříkání, které používá kněz u oltáře, a které tudíž (podle lidových 

představ) musí fungovat i v jiných naléhavých případech. Latinské pasáže zde i v ostatních 

rukopisech lidové provenience bývají často psány foneticky (jen na základě poslechu a bez 

pochopení významu, včetně např. nesprávného kladení hranic mezi slovy), a tedy silně 

zkomoleny. Fonetický záznam však v tomto případě nelze hodnotit zcela negativně, protože 

plně vyhovuje účelu, pro který by pořízen: tedy zachytit zvukovou podobu „kouzelné 

formule“, jejíž obsahová a pravopisná stránka byla pro písaře naprosto irelevantní. 

 Jako čtvrtá následuje s velkým odstupem francouzština. Je to jazyk prestižní, jazyk 

vzdělaných, především šlechtických vrstev.74 Objevuje se nejen v šlechtických štambuších, 

                                                 
72 Problematiku vztahu češtiny a němčiny (příp. latiny) v rukopisech by bylo možno samozřejmě sledovat také 

z hlediska vývojového, vzhledem k nesouměřitelnosti celkového počtu rukopisů různého stáří jsme zde od toho 

však upustili. Domníváme se, že je pro to vhodnější metoda sond: např. Tilman Berger se zabýval výzkumem, 

jakým způsobem a jak rychle proniká do úředních písemností města Chrudimi němčina na úkor češtiny a kdy 

jsou písemnosti dvojjazyčné (Tilman BERGER, Užívání češtiny jako úředního jazyka v druhé polovině 18. 

století na příkladě města Chrudimě, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská 

duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 43–78). 
73 Klášterní knihovny měly různé osudy. Jen menšina z nich se dochovala alespoň v relativní úplnosti v jediné 

instituci (buď jako její majetek, nebo jako deponát). Původní složení mnohých z nich je dnes možno jen částečně 

rekonstruovat studiem dobových katalogů a vyhledáváním dochovaných knih v různých institucích – S. Petr se 

tak např. pokusil dohledat rukopisy z knihovny kláštera obutých augustiniánů-eremitů ve Vrchlabí (Stanislav 

PETR, Rukopisy kláštera obutých augustiniánů-eremitů ve Vrchlabí, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan 

Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 396–417). 
74 Podle Mileny LENDEROVÉ (Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období 

„mezi časy“, in: Jaroslav Lorman – Daniela Tinková (eds.), Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a 

moravského osvícenství, Praha 2009, s. 236–248) plnila ve šlechtických kruzích francouzština v 18. století 

jednak funkci sjednocujícího evropského kulturního prvku a jednak funkci stratifikační, tj. byla vnímána jako 

distinktivní znak urozenosti. Ve většině českých šlechtických rodin byli v této době zaměstnáváni francouzští 

vychovatelé a děti se často učily francouzštině jako prvnímu či druhému jazyku, přičemž s výukou druhého 

jazyka se začínalo zpravidla poměrně brzy, asi v šesti letech. Také podle Claire MÁDL(ové) (Lʼaristocrate 

client, complice et concurrent des libraires, s. 174) němčina mezi mnohojazyčnou šlechtou 18. století jen 
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gratulačních rukopisech či sbírkách básní, ale i v modlitebních knihách, sbírkách rozjímání, 

meditačních příručkách apod., někdy v kombinaci s latinou nebo němčinou. Jako příklady 

mohou sloužit např. latinské mariánské nešpory s francouzskými nadpisy z konce 18. století, 

uložené v muzeu v Kutné Hoře a pocházející snad z tamního konventu voršilek (Repertorium 

2012).75 

Ostatní jazyky jsou v Repertoriu zastoupeny spíše výjimečně, několika kusy. Mnohé 

z těchto rukopisů navíc nepocházejí z území Čech, ale byly sem přivezeny, a to někdy až ve 

20. století. To je případ třeba italských satir Bartolomea Dottiho z 2. poloviny 18. století, 

které přešly do sbírek muzea v Hronově z majetku sběratele, jenž je zakoupil přímo v Itálii 

(Repertorium 1071).76 

V souvislosti s užitím různých jazyků v rukopisech Repertoria je dále možno 

upozornit ještě na jeden zajímavý fakt, který by mohl posloužit k dalšímu studiu možných 

rozdílů v kulturním životě česky a německy mluvících obyvatel českých zemí: ač se mnohé 

typy rukopisů (např. modlitební knihy, početnice, lékařské a zvěrolékařské receptáře apod.) 

objevují v zásadě stejně často česky i německy, neplatí to pro značnou část produkce spjaté 

s hudebním životem: české kancionály a sbírky duchovních písní výrazně převažují nad 

německými (v poměru přibližně 7 : 1), zpívané roráty, pašije a pohřební písně se pak objevují 

pouze české (případně s krátkými latinskými pasážemi). Je otázkou, zda za tímto rozdílem 

stojí výhradně jiná podoba hudební kultury česky a německy mluvících obyvatel, nebo zda 

některé z textů (např. pohřební písně) nevycházely v německé verzi častěji tiskem. 

 

4 Rukopisy podle obsahu 

 Mnohem méně snadné a jednoznačné než dělení, na němž jsou založeny předcházející 

kapitoly, bylo rozdělení rukopisů Repertoria podle žánru či tematiky – jednotlivé exempláře 

jsou natolik různorodé, že je těžké vměstnat je do jednoduše vymezených kolonek. Rozhodli 

jsme se zde proto kombinovat různá kritéria, abychom získali co nejvíce různých informací – 

i s vědomím rizika, že by následujícímu dělení mohla být vytýkána jistá nesouměřitelnost 

hledisek. Zároveň jsme si vědomi, že mnohé rukopisy by bylo možno podle různých hledisek 

zařadit do různých skupin, to však při tomto rámcovém přiblížení snad není příliš na závadu: 

pro základní orientaci tento přehled postačí, podrobné zhodnocení pak bude látkou pro 

případně podrobnější studie. 

 Provedeme-li nejprve nejhrubší dělení dochovaných rukopisů na rukopisy obsahu 

světského a náboženského, nedočkáme se žádného překvapení: podobně jako v tištěné 

produkci,77 i v produkci rukopisné naprosto převládají díla náboženského obsahu, a to 

                                                                                                                                                         
postupně získávala pozice na úkor francouzštiny, z dalších jazyků pak italština na oblibě ztrácela, angličtina 

naopak získávala. 
75 Mezi rukopisy pocházejícími s větší či menší pravděpodobností z tohoto konventu je užití francouzštiny jako 

jediného jazyka nebo v kombinaci s jinými jazyky poměrně časté, což svědčí jednak o tom, že sem vstupovaly 

dívky z vyšších vrstev, a jednak o stycích tohoto konventu s konventy voršilek ve Francii. 
76 Podrobněji o rukopisech psaných románskými jazyky v Repertoriu Jan ANDRLE, Románské raněnovověké 

rukopisy v českých muzejních sbírkách, in: Alena Císařová Smítková – Andrea Jelínková – Milada Svobodová 

(eds.), Libri magistri muti sunt. Pocta Jaroslavě Kašparové, Praha 2013, s. 347–355. Podstatně větší počet 

rukopisů psaných v těchto jazycích, a to i takových, které se do Čech dostaly už v raném novověku, se ale 

pravděpodobně nachází ve sbírkách zámeckých knihoven než ve sbírkách muzejních – viz Marie TOŠNEROVÁ 

a kol., Průvodce po rukopisných fondech v České republice I, Rukopisné fondy zámeckých, hradních a 

palácových knihoven, Praha 1995, ze speciálních studií např. Václav ČERNÝ, Máme v Čechách autograf 

Lopeho de Vega?, Zpráva o objevu, identifikaci a edici dvou ztracených Calderónových dramat, in: Václav 

ČERNÝ, Až do předsíně nebes, Praha 1996, s. 25–51. 
77 Např. podle statistiky J. Jirečka bylo z 1677 českých literárních děl vzniklých v 17. a 18. století plných 1255 

(75 %) náboženského obsahu (citace a propočty viz Zdeněk R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby, s. 

94–95). V západní Evropě dochází od 2. poloviny 18. století k prudkému poklesu podílu náboženské produkce 

mezi tisky (srov. M. LYONS, A history of reading and writing, s.128–129), u nás byl, zdá se, tento proces 
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zejména díky žánru nejoblíbenějšímu, modlitební knize (viz dále). Z hlediska intelektuální a 

sociální stratifikace společnosti pak, také nepřekvapivě, jednoznačně převládají rukopisy 

lidové nad těmi příslušejícími k vysoké kultuře. 

 Pro souhrnnou orientaci nejprve na tomto místě uvedeme tabulkový přehled rukopisů 

podle tematiky (Tabulka 2; ty typy rukopisů, kde jsme zjistili výrazné disproporce mezi 

výskytem jednotlivých jazyků, třídíme též podle užitého jazyka; vzhledem k tomu, že mnoho 

typů rukopisů je zastoupeno jen několika kusy, jsme rezignovali na výpočet procentuálního 

zastoupení). Poté se v následujících kapitolách k některým z nich vyjádříme podrobněji. 

Logicky nejvíce místa by si při tom zasloužil už zmíněný nejčastěji zastoupený rukopis – 

česká či německá modlitební kniha nejčastěji lidové provenience – přesto se o něm zmíníme 

jen velice stručně, protože se díky své oblibě a rozmanitosti zaslouží zvláštní studii. O něco 

zevrubněji se budeme věnovat žánrům, které jsou méně frekventované, ale přesto dosti časté. 

A nakonec se zmíníme o zjištění negativním – které typy rukopisů se v Repertoriu téměř 

nevyskytují, ač bychom je tam z nejrůznějších důvodů očekávali. 

 

Typ rukopisu Počet Typ rukopisu Počet 

modlitební knihy 1019 životopisy osobností 5 

meditace, rozjímání, duchovní cvičení 89 zábavná próza 7 

modlitby spojené s magií a zaříkávadly 13 morálně a nábožensky vzdělávací próza 9 

liturgické příručky 102 cestopisy a cestovní deníky 10 

svatební a křestní proslovy 7 gratulační sborníky a básně 31 

kázání, postily 33 památníky a štambuchy 11 

Exempla 4 soukromé dopisy 11 

popisy zázraků 4   

životy svatých 4 řádové regule 13 

výpisky z Bible, poznámky a doplňky k ní 12 elogia a nekrologia 8 

Tóry 3 náboženská bratrstva (knihy členů apod.) 4 

  literátská bratrstva – artikuly 2 

kancionály české 76 svobodní zednáři 2 

                 Německé 12   

                 česko-latinské 5 školní knihy a patenty 16 

                 česko-německé 2 školní vysvědčení a diplomy 71 

                 Latinské 1 školní úlohy 2 

                 německo-latinské 1 metodické příručky 1 

graduály a antifonáře české 6   

                                 česko-latinské 5 právní a politologické spisy 75 

                                 Latinské 26 církevní právo 6 

pohřební písně české 19 urbáře, gruntovní knihy 52 

                       česko-latinské 9 smlouvy, pozemkové dokumenty, odkazy 

pozemků 

51 

pašije české 23 kvitance, potvrzení 54 

roráty české 38 úřední dopisy a žádosti 39 

Žaltáře 20 formuláře, vzorníky smluv 3 

světské písně 13 kontribuční knihy 8 

hudebniny – duchovní skladby 34 pamětní knihy kostelů 2 

                    světské skladby 22 pamětní a záznamní knihy měst 5 

učebnice hudby 4 patenty, nařízení a další úřední písemnosti 50 

  propouštěcí listy 14 

historie a kroniky 45 rodné a zachovací listy 17 

pamětní knihy a záznamy 49 svatební smlouvy 5 

církevní historie 14 církevní privilegia, patenty, matriky apod. 50 

Rodokmeny 8 účty a inventáře (církevní instituce, literáti)  33 

                                                                                                                                                         
poněkud složitější: na počátku 18. století tvořila 75 % českých nepísňových tisků, v 2. polovině 18. století to 

bylo jen 41 %, na přelomu 18. a 19. století však opět 71 % (J. POKORNÝ, Česká literární kultura, s. 241). 
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záznamy v kalendářích pamětní a historické 7 účty (města, panství, soukromé osoby) 27 

                                  Hospodářské 27 Fundace 18 

                                  Úřední 46   

                                  osobní a smíšené 9 cechovní artikuly 47 

Kalendáře 2                 knihy mistrů, tovaryšů, učedníků 48 

Proroctví 14                účty 31 

hry věštící budoucnost 3                výuční a mistrovské listy 85 

šťastná čísla 1                 nařízení, potvrzení, povolení ap. 14 

  příručky, návody, výuční listy apod.:  

filozofie a logika 18                 myslivci 9 

teologie, katechismy 65                 kuchaři 3 

etika a morálka 7                 barvíři a malíři 17 

fyzika a geometrie 10                 mlynáři 2 

astronomie (zejména spojená s návody na 

stavbu slunečních hodin) 

13                 zahradníci 1 

Astrologie 4                 tkalci 3 

Alchymie 13                 skláři 2 

Kabala 3                 horníci 2 

Geografie 7                 pivovarníci 1 

Mineralogie 1                 vinaři 1 

mapy, plány, popisy území 16                 vojáci 9 

matematické učebnice (většinou základní 

počty) 

36 numismatika 2 

Pranostiky 4   

  léčení lidí 66 

Architektura 1 léčení zvířat 24 

výtvarné umění 11 léčení lidí a zvířat 10 

Rétorika 7 hospodářské rady a návody 10 

gramatika a poetika 9 léčení lidí a hospodářské rady 11 

Slovníky 8 léčení zvířat a hospodářské rady 3 

knihovní katalogy 4 léčení lidí a zvířat a hospodářské rady 7 

Básně 32 herbáře (většinou lékařsky zaměřené) 17 

divadelní hry a synopse 16 Kuchařky 25 

citáty a sentence 6 kuchařky a lékařské recepty 2 

Tabulka 2. 

 

4.1 Nejčastěji zastoupené rukopisy – modlitební knihy 

Jak už bylo řečeno, suverénně nejčastěji se mezi rukopisy 17. a 18. století v muzejních 

sbírkách setkáváme s modlitebními knihami:78 tvoří zhruba třetinu všech rukopisů 

Repertoria. Jazykově jsou většinou české nebo německé a převážná většina z nich pochází 

z 2. poloviny 18. století, přičemž typově v podstatě stejné rukopisy vznikaly ještě téměř do 

                                                 
78 Rukopisné modlitební knihy si určitou pozornost získaly zejména v době kolem konání Národopisné výstavy 

českoslovanské (1895), kdy byla popisována především jejich stránka výtvarná (články publikované nejčastěji 

v Českém lidu, příslušné odkazy viz např. Z. R. NEŠPOR, „Vzduch k Bohu dychtící“; nebo Zuzana 

ČEVELOVÁ, Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století, Theatrum 

historiae 6, 2010, s. 49–78), pak zájem o ně opadl. Až v době nedávné přibývá příspěvků zabývajících se těmito 

památkami z pohledu různých humanitních věd (např. M.-E. DUCREUX(ová), Livres d’hommes et de femmes; 

Jan KVAPIL, Ze Zahrádky do Zahrady aneb Od Hortulu animae k Štěpné zahradě Martina z Kochemu, Ústí nad 

Labem 2001; Z. R. NEŠPOR, „Vzduch k Bohu dychtící“; Lenka HORÁKOVÁ, Rukou psaná katolická 

modlitební kniha v 18. a první polovině 19. století, Východočeské listy historické 26, 2009, s. 179–187; H. 

KUCHAŘOVÁ, Několik poznámek; J. POŠ, Růžová zahrádka; Z. R. NEŠPOR, Lidové modlitební knížky; J. 

KVAPIL, Květinová zahrádka; Lenka HORÁKOVÁ, Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních 

knih na území jižní Moravy, Brno 2010, nepublikovaná disertační práce, dostupné též z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/102617/ff_d/>; Z. ČEVELOVÁ, Modlitební knihy; Hedvika KUCHAŘOVÁ – Zdeněk R. 

nešpor, „Volkshandschriften“ in der Religionsgeschichte der böhmischen Länder im 18. und 19. Jahrhundert. 

Barock und Auklärung bei Katholiken und Nichtkatholiken, Historisches Jahrbuch 132, 2012, s. 304–353. 
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poloviny 19. století:79 u nedatované modlitební knihy z tohoto období je většinou velmi 

těžké, ba nemožné rozhodnout, zda vznikla např. v posledním desetiletí století osmnáctého, 

nebo třeba ve 20. letech století devatenáctého. Většinou pocházejí z lidového prostředí (což u 

některých z nich dokládají i písařské či vlastnické přípisy, udávající nejen jméno, ale i 

bydliště a zaměstnání písaře nebo majitele) a značná část z nich je výsledkem práce 

(polo)profesionálního písaře, prováděné na zakázku nebo i bez ní za účelem prodeje, lze na 

ně tedy nahlížet jako na případy výše zmíněné podnikatelské rukopisné publikace.  

 Tak vysoký podíl jediného typu rukopisu v celkové produkci by se na první pohled 

mohl zdát překvapivý. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že řád života lidí raného novověku, a 

to i v době osvícenství, v zásadě určovalo náboženství.80 Také by se snad mohlo zdát, že jde 

o pouhou nezajímavou, „spotřební“ produkci, která jen reprodukuje tištěné vzory a nepřináší 

nic nového. Vzhledem k oblíbenosti těchto knih (mnohdy to byla asi jediná kniha, která 

v chalupě byla, a – zejména u žen – často také jediná kniha, kterou v životě přečetly) a k 

množství jejich různých typů si však zaslouží pozornost.81 I jejich vztah k tiskům je poměrně 

složitý: ne vždy musí užití titulu často vydávané modlitební knihy znamenat i podobnost 

obsahu;82 naopak, jak se zdá, existovaly i poměrně silné lokální rukopisné tradice (textové i 

výtvarné), které měly k tiskům vztah velice volný.83 Navíc je zajímavé, že i když převážná 

většina dochovaných rukopisných modlitebních knih je (nepřekvapivě) katolická, jsou i 

z doby, kdy byly české země považovány v zásadě za rekatolizované, dochovány také knížky 

evangelické,84 vycházející např. z knihy Filipa KEGELIA Dvanáctero přemyšlování 

duchovních (Knihopis K03896–K03907)85 nebo z knihy Augusta Hermanna FRANCKEHO 

Svatá a bezpečná cesta víry evangelického křesťana (Halle 1723, Knihopis K02581).86  

                                                 
79 Podle M. HOLUBOVÉ („Duchovní pokládek duše křesťanské“, s. 33) lze za dobu největšího výskytu 

rukopisných modlitebních knih považovat období let 1750–1850. 
80 Viz R. VAN DÜLMEN, Kultura a každodenní život. 
81 V intencích historické antropologie, která se snaží nezaměřovat se jen na zvláštní, „okrajové“ oblasti zbožnosti 

raného novověku, ale věnuje pozornost i „běžným“, každodenním náboženským praktikám většiny obyvatel a 

snaží se je analyzovat z perspektivy těch, kdo se na nich aktivně podíleli. Tato problematika byla dosud mimo 

hlavní okruh zájmu, mj. proto, že je mnohem obtížněji rekonstruovatelná než to, co bylo předmětem církevní 

kontroly a represe (srov. R. VAN DÜLMEN, Historická antropologie, s. 61). 
82 Ke vztahům mezi rukopisnými a tištěnými modlitebními knihami srov. H. KUCHAŘOVÁ, Několik poznámek, 

nebo L. HORÁKOVÁ, Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih, která zmiňuje např. i 

rukopisnou modlitební knihu Studnice vod, vod živých z roku 1776, která se svým začátkem prezentuje jako opis 

soudobého katolického tisku, naprostá většina jejího textu s ním ale nemá vůbec nic společného a je 

pravděpodobně opisem nějakého tisku exulantského (rozpis obsahu obou knih viz tamtéž, s. 51–98, kde se ale na 

nekatoličnost rukopisu neupozorňuje). 
83 Srov. například německé modlitební knihy z Králík a okolí, jejichž titul začíná „Auserlesenes und 

Trost=Reiches Meß=Büchlein [...]“ či velmi podobně (Repertorium 1778, 1780, 1782, 1788 a 1790).  
84 K předpokládanému podílu nekatolických rukopisů na celkové produkci srov. NEŠPOR, „Vzduch k Bohu 

dychtící“, nebo J. HORSKÝ– Z. R. NEŠPOR, Typologie české víry, s. 69. O modlitebních knihách a dalších 

typech rukopisných pramenů ke studiu předtolerančního i tolerančního nekatolictví, zejména ze sbírek 

Polabského muzea v Poděbradech, viz Petr ŠORM, Možnosti studia muzejních památek pro bádání o 

nekatolících doby předtoleranční a toleranční, in: Z. R. NEŠPOR (ed.), Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi 

pronásledováním a náboženskou tolerancí, Ústí nad Labem 2007, s. 26–31. 
85 Viz Zdeněk V. TOBOLKA – František HORÁK et al. (eds.), Knihopis českých a slovenských tisků od doby 

nejstarší až do konce XVIII. století, Praha 1925–1967; Zdeněk V. TOBOLKA – František HORÁK et al. (eds.), 

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky, Praha 1994–2010. 

Odkazujeme pomocí té podoby čísel, kterou uvádí Knihopis Digital [online]. Dostupný z WWW: 

<http://www.knihopis.org/>. 
86 Repertorium 3262; rukopis pochází z 2. poloviny 18. století a u jeho 1. části není zachován titul, druhá část je 

nadepsána „Swata a bezpečna Cesta Wjry Ewan gelytckeho křestana nekdy W Zpusobu Wyznany w nemeckem 

gazyku vkazana nyny pak Zlasky k prawde do Českeho PřeLožena a PoPate sPržedmluwau Wjdana Leta Pane 

MDCCXXIII“. Oblíbenost Kegeliova Dvanáctera přemyšlování dokládají i výslechy osob podezřelých 

z kacířství (viz Vladimír KOBLÍŽEK, Český venkov a kniha, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát 

(eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 93–102). 
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4.2 Další typy rukopisů 

O nejtypičtějším rukopisu 17. a 18. století, modlitební knize, jsme se zmínili samostatně. 

Ostatní rukopisy jsou tematicky a žánrově natolik různorodé, že bylo nutno je seskupit do 

velice obecně charakterizovaných celků a v jejich rámci potom dále rozlišovat.  

 

4.2.1 Ostatní rukopisy spojené s duchovním životem 

Kromě modlitebních knih registruje Repertorium také značný počet knih určených k meditaci 

a rozjímání a také duchovních cvičení. Jde většinou o rukopisy pocházející z některého 

z klášterů; velké množství jich například patřilo konventu voršilek v Kutné Hoře, jehož 

duchovní život byl velmi silně ovlivněn ignaciánskou spiritualitou.87 

 Naopak lidového původu jsou různé jednotlivé ochranné modlitby a zaříkání a knížky, 

v nichž se mísí modlitby proti různým pohromám s magickými formulemi.88 Hranice mezi 

rukopisem označeným jako modlitební kniha a rukopisem magickým je tak někdy dosti 

nejasná – a nejasná patrně byla i lidovým uživatelům těchto knížek. Pokud jde o vzdělané 

elity, je pravděpodobné, že, jak píše Čornejová, vedly dělítko zhruba takto: „vše, co posvětila 

svatá církev, bylo přípustné, vše, co stálo mimo tento okruh, bylo naopak nedovolené, 

škodlivé a trestuhodné.“89 Z hlediska obyčejných vesničanů, opisovačů a uživatelů oněch 

rukopisů byla však hranice mezi magií „povolenou“ a „nepovolenou“ patrně dosti nejasná; 

z jejich pohledu vše, co na sobě neslo odlesk „magických“ církevních obřadů (třeba tím, že 

to připomínalo latinu apod.), z nich mohlo načerpat a patrně načerpalo nějakou 

nadpřirozenou moc, a proto mohlo být úspěšně použito v nouzi k léčení lidí i dobytka, 

odvracení neštěstí apod. Žehnání a zaklínadla90 tak často obsahovala vzývání jmen Božích, 

sv. Trojice, Panny Marie a svatých nebo formule odposlechnuté při liturgii, a tím znamenala 

pro duchovenstvo svým způsobem rouhání.91 Proto byly takového praktiky soudně stíhány,92 

faráři či misionáři se podobné písemnosti snažili zabavovat, o vydávání tiskem nemohla být 

ani řeč. V lidovém prostředí však byly velmi oblíbené93 – není tedy divu, že se šířily 

                                                 
87 Srov. např. Repertorium 1852, 1888, 1912 nebo 1947. 
88 Sem patří např. knížka modliteb a magických formulí a diagramů z přelomu 18. a 19. století, v níž se mj. 

nacházejí „Modlytba Dwanacta Proti Mordyřum: a Zloděgum, autrhačum Dobreho Jmena, a Czti“ nebo 

„Modlytba Patnacta Toto gest dobre Žehnani před Pany giti a snima se Sauditi Ten Swau Při nestrati, a wysaudi“ 

(Repertorium 2825), nebo ochranný spisek „Nábozná Knjžka proti Ohni“, také z přelomu 18. a 19. století, jehož 

účel je jasně patrný ze slov  „Consummatum est. Kdož tuto cedulku w geho Domě má, ten gest zbaweney od 

wsseho ohně, […]“ (Repertorium 553). 
89 Ivana ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 2002, s. 194. 
90 Žehnání a zaklínadla bývala hlasitě pronášena nebo psána např. na dveře nebo na kusy papíru či pergamenu a 

připevňována na tělo člověka nebo zvířete a měla sloužit především k ochraně lidí a zvířat před nemocemi, 

nehodami, špatným počasím a uřknutím. Příklady viz R. VAN DÜLMEN, Kultura a každodenní život, s. 83–86. 
91 R. VAN DÜLMEN, Kultura a každodenní život, s. 83. Latinská slova užívá jako zaříkávací formuli např. už 

zmíněný spisek „Nábozná Knjžka proti Ohni“: „[…] Ecce Crucem Domini.+.fugite partes adversae.“ 

(Repertorium 553). Zajímavé je, že takového texty mohly působit i „interkulturně“ – v Dalmácii si nechávali 

muslimové od křesťanských kněží zhotovit zapis, kousek papíru popsaný svatými jmény, který pak nosili jako 

talisman nebo připevňovali dobytku na rohy (Peter BURKE, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 

2005, s. 76). 
92 I. ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 194–195. 
93 O rozšířenosti těchto rukopisných magických příruček svědčí např. i fakt, že v roce 1724 zabavil Antonín 

Koniáš během své misie v prácheňském kraji 30 rukopisných magických knih (z celkového počtu 503 

kacířských a pověrečných knih; Martin SVATOŠ, Kontrola četby a distribuce náboženských knih při lidových 

misiích a misijní knížky v 18. století, in: Ivana Čornejová (ed.), Úloha církevních řádů při pobělohorské 

rekatolizaci, Praha 2003, s. 369). Podobně v letech 1709–1714 zabavil Matěj Třebický na Královéhradecku 

kromě 404 kacířských knih také 12 spisů „magických“ (I. ČORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo, s. 198). O 

pramenech našich znalostí o těchto příručkách a lidové magii vůbec (kromě lékařsko-magických knížek různého 

typu také různé úřední výnosy, procesní akta včetně protokolů čarodějnických procesů, protimagické osvícenské 

spisy apod.) informuje např. R. VAN DÜLMEN, Kultura a každodenní život, s. 82–83, a literatura zde citovaná. 
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především ústním podáním (v Evropě raného novověku dosud existovali i „profesionální“ 

lidoví léčitelé a věštci)94 nebo rukopisně.  

Z „oficiálních“ rukopisů jsou poměrně hojně zastoupeny příručky používané při 

liturgii mše svaté, breviáře, hodinky apod. Naopak méně často, než bychom očekávali 

vzhledem k potridentské povinnosti farářů kázat pravidelně zejména o nedělích a svátcích,95 

jsou zastoupena kázání (ať už samostatná, či celé postily). Důvodů je patrně více: mnozí, 

zejména venkovští faráři mohli vycházet při sestavování svých kázání z tištěných příruček,96 

příp. hovořit jen podle poznámek, které nemusely být vždy uchovávány (nebo alespoň 

nemusely být jako „rukopisy malé estetické hodnoty“ odevzdány do muzeí, mohly zůstat na 

farách97 apod.). Zejména kázání určená prostému lidu mohla být do značné míry 

improvizována,98 a možná proto se téměř nezachovala.99 Nejčastěji dochovanými 

rukopisnými kázáními jsou kázání řádové provenience (nejčastěji augustiniáni nebo 

cisterciáci) a členům řádu či jiných klášterních komunit také určená. Vyskytují se ale také 

kázání nekatolická, nejčastěji samozřejmě na samém začátku nebo naopak konci sledovaného 

období. Mezi nimi jsou zajímavým případem záznamy mluvené podoby kázání Jana Cirilla, 

Matyáše Cyra a Matouše z Boleslavic, které si na počátku 2. desetiletí 17. století zapsala 

podle poslechu osmnáctiletá dívka Anna Marie Častlarka z Krošvic.100 

 

4.2.2 Hudební rukopisy 

Nemálo vznikalo v 17. a 18. století hudebních rukopisů či rukopisů zachycujících písňové 

texty.101 Jsou to především kancionály s duchovními písněmi,102 ojediněle i zápisy 

jednotlivých písní. Důvodem pro opisování kancionálů mohl být například fakt, že tištěné 

kancionály byly vesměs značně rozsáhlé, a proto i dosti drahé.103 Některé písně, katolické i 

                                                 
94 P. BURKE, Lidová kultura, s. 123. 
95 Rudolf ZUBER, Osudy moravské církve v 18. století I, Praha 1987, s. 207. Je však pravda, že se toto nařízení 

zejména v 1. polovině 18. století v mnoha oblastech nevykonávalo a na některých odlehlých místech Moravy se 

kázalo třeba i jen jednou ročně (tamtéž). 
96 Alespoň se tak domnívá R. ZUBER, Osudy moravské církve, s. 210. Dosvědčují to i soupisy knihoven 

jednotlivých farářů z této doby, v nichž se podobné příručky často objevují (srov. Marie RYANTOVÁ, Jan Josef 

Božan, autor kancionálu Slaviček rájský, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská 

duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 343–344; nebo Lydia BAŠTECKÁ, Farní a 

kněžské knihovny koncem 18. století na Náchodsku na příkladu Hronova, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – 

Jan Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 349, 353–354). 
97 To ale také není příliš pravděpodobné, protože farní knihovny začaly být organizovaně zřizovány až od roku 

1818, do té doby byly knihy osobním majetkem kněze (L. BAŠTECKÁ, Farní a kněžské knihovny, s. 346–347). 
98 Např. Burke považuje mnichy, především františkány, za profesionální vypravěče používající improvizaci a 

jejich kázání za polodramatické formy blížící se lidovému dramatu, za druh lidového umění (P. BURKE, Lidová 

kultura, s. 89–90, 117–118, 138, 150, 160).  
99 Jedním z mála rukopisů kázání určených výslovně pro lid je dvoudílný spis P. Štěpána Bricha, cisterciáka a 

faráře v Černčici, který v latinském titulu svých českých kázání uvádí, že jsou to „Conciones 

christiano=Catholicae breves, intellectu faciles, Sententiis S. Scripturae, et SS. Patrum Roboratae, [...] Rudi 

Plebeculae dictae, et humili stylo ac calamo a me P. Stephano Brich S. ord. Cis. Mrij B. V. M. de Sancta-Corona 

Professo Cžernicij aliquot Annorum Spatio indigno Curato conscriptae Ao 1774. […]“ (Repertorium 480 a 481). 
100 „Kazany Nedielny Vrozené panny Anny Marie Častlarky z Krosswjc, kteráž w letech gsa osmnáctj tehdáž 

věku swého, pokudž ge, z Sleychánj Slowa Božjho, od Ctihodných Mužu a Služebnjku Božjch, w Chrámě Paně 

Bethlehemském, pamatowati mohla; wlastnj swau rukau: (k njmž nazad Modlitba gegj od nj složená gest 

přžjložená) w tuto knjhu sepsala. [...]“ (Repertorium 969). 
101 Notový materiál zaznamenávající jednotlivé party duchovních i světských skladeb zde podrobně komentovat 

nebudeme, jednak proto, že jej Repertorium nezachycuje v úplnosti (viz výše) a jednak proto, že jeho rozbor 

přísluší spíše muzikologům. 
102 Základní výběr nenotovaných mešních a dalších duchovních písní byl navíc i součástí některých modlitebních 

knih, českých i německých (např. Repertorium 1967 nebo 1595). 
103 Podle R. ZUBERA (Osudy moravské církve, s. 256) se jejich cena pohybovala kolem 3–4 zlatých. 
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nekatolické, navíc nejspíš kvůli svému obsahu ani neměly šanci vyjít tiskem.104 Kromě toho 

je pravděpodobné, že písařům šlo (podobně jako u modlitebních knih) také o vytvoření knihy 

komponované podle individuálních potřeb (častěji ovšem spíše kúru či farnosti než 

jedince)105 a výtvarně zdobené,106 v některých případech i zde tedy můžeme uvažovat o 

podnikatelské, jindy ale o autorské či uživatelské publikaci. 

 Zajímavá je už zmiňovaná skutečnost, že mezi kancionály uvedenými v Repertoriu 

výrazně převažují rukopisy českojazyčné nad německojazyčnými. Svědčí to patrně o 

rozdílech v hudebním životě obou jazykových společenství, přesnější vysvětlení ale zatím 

nemáme, protože v tištěné produkci německé kancionály nescházely.107 Předpokládaný rozdíl 

v intenzitě hudebního života česky a německy mluvících obyvatel Čech ale dále dotvrzuje 

ještě mnohem výraznější disproporce u rorátů, zpívaných pašijí108 a pohřebních písní: 

všechny registrované exempláře jsou výhradně české (příp., u pohřebních písní, s krátkými 

latinskými vložkami). Zdá se, že se hudební kultura česky mluvícího obyvatelstva v tomto 

ohledu od kultury německy mluvících obyvatel opravdu odlišovala. 

 Důvodem pro opisování antifonářů, graduálů a kancionálů určených pro zpěv většího 

počtu zpěváků na kůru byl prostý fakt, že se ani po vynalezení knihtisku netiskly knihy, které 

byly zapotřebí jen v jednom nebo několika málo kusech (tj. např. zpěvníky uzpůsobené pro 

potřeby konkrétního kostela). Jejich výrobou se původně zabývaly některé kláštery, potom i 

osoby světské, příp. celé řemeslné dílny. Takové zpěvníky i s notami, často bohatě zdobené, 

se vyráběly na náklad obce, štědrých a zbožných jednotlivců, případně literátských 

bratrstev.109 

 V příkrém rozporu s počtem dochovaných rukopisů duchovní povahy je nepatrný počet 

zachovaných zápisů světských písní – pomineme-li možnost, že si je naši předkové nezpívali, 

zbývá několik možných vysvětlení, která se patrně všechna nějak podílejí na tomto stavu: 

buď prostí lidé raného novověku jejich zápis nepovažovali za potřebný a důležitý, protože je 

uměli zpaměti (to ale patrně uměli i písně duchovní), nebo byly jejich písemné záznamy 

naopak tak často používány, že se časem rozpadly, nebo tyto zápisy jako „spotřební“ a pouze 

zběžné nebyly považovány za dostatečně důležité, aby byly odkazovány budoucím 

generacím, jako tomu bylo u rukopisů povahy duchovní, a při změně hudební módy byly 

zlikvidovány jako bezcenné, neboť neměly ani výtvarnou hodnotu. 

                                                 
104 Srov. např. hanlivou píseň proti nekatolíkům, pocházející patrně z toleranční doby (Repertorium 923, zde 

chybně řazeno do pol. 18. stol.) nebo různé verze písně o králi Marokánovi (viz dále pozn. 113). 
105 Některé z těchto rukopisů se výslovně odvolávají na tištěnou předlohu (např. Repertorium 1953), i u nich by 

však bylo zajímavé zjistit, nakolik jde o prostý výtah a nakolik o tvořivou adaptaci písaře. O vzájemných 

vztazích mezi tištěnou a rukopisnou hymnografickou tvorbou východních Čech v době baroka píše J. Malura a 

ukazuje, že pohyb písní nebyl jen jednosměrný, z tisků do rukopisů, ale že nebyla výjimečná ani opačná možnost 

(Jan MALURA, Tištěná a rukopisná hymnografická tvorba východních Čech v období baroka, in: Václav 

Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 

1999, s. 181–188). 
106 Např. kancionál českotřebovského tkalce Jana Václava Gaudencia Fialy z let 1744–1747 je bohatě zdoben 

celostránkovými i menšími akvarely, kolorovanými mědirytinami i figurálními iniciálami (Repertorium 382). 
107 Srov. např. Eduard WINTER, Tisíc let duchovního zápasu, V Praze 1940, s. 169–170. Podrobné práce o 

německojazyčné hymnografii v českých zemích raného novověku ale dosud chybějí (srov. Václav PETRBOK, 

Koniášova Lob-Klingende Harffe des Neuen Testaments  – putování po matných stopách německé hymnografie 

v Čechách, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura 

v 18. století, Boskovice 1999, s. 191–192; Jan KVAPIL, Die böhmischen Länder, in: Dominik Fugger – Andreas 

Scheidgen (eds.), Geschichte des katholischen Gesangbuchs, Tübingen 2008, s. 221–251; k česko-německým 

slovesným vztahům v raném novověku obecně srov. Václav PETRBOK, Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-

německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek, Praha 2012). 
108 Jedná se vesměs o opisy nebo úpravy (např. vícehlasé) pašijí Václava Karla Holana Rovenského (srov. 

Knihopis K03107–K03111, K04332). 
109 Z. V. TOBOLKA, Kniha, s. 78. Většina těchto rukopisů pochází samozřejmě ještě ze 16., příp. z přelomu 16. 

a 17. století. 
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4.2.3 Rukopisy s historickou a pamětní tematikou 

I v oblasti rukopisné kultury se do určité míry projevuje často zmiňovaný historismus 

českého baroka.110 Podle Kalisty, který ale hovoří především o tištěné produkci určené 

vzdělaným čtenářům, a to zejména těsně po třicetileté válce, „historická sepsání nejen svou 

kvantitou, obsáhlostí i počtem svým, ale i kvalitativně, úrovní svou, převažují v literatuře 

pobělohorských Čech daleko nad jinou produkcí – vyjímaje snad spisy rázu náboženského a 

pak (vnitřně) některá odvětví naší lyriky“.111 Tento zájem o dějiny a paměť vůbec se ve 

zkoumaném souboru manifestuje přítomností opisů kronik a historických knih, příp. různě 

rozsáhlými výpisky z nich, dále rukopisy sloužícími místní, rodinné či privátní paměti 

(pamětní knihy městské i jednotlivých osob, záznamy důležitých rodinných událostí, 

poznámky v kalendářích, památníky a štambuchy apod.), výjimečně i opisy nebo výpisky z 

dobového zpravodajství nebo opisy listin. Mnohé z těchto rukopisů nějakým způsobem 

doplňují či rozvádějí text tištěných knih.  

K textům sloužícím paměti a zapojujícím člověka do řetězu předků a potomků 

(tělesných i duchovních) můžeme dále řadit životopisy významných osobností, nekrologia, 

elogia nebo rodokmeny.112 S určitou licencí je pak možno mezi spisy zabývající se historií 

počítat i poměrně oblíbené rukopisy, které se obracejí nikoli do minulosti, ale do 

budoucnosti: věštby a proroctví, ať už prozaická, nebo písňová.113 V zásadě vážně byla 

v raném novověku brána i proroctví z dnešního pohledu „hravá“, „zábavná“ – sem patří např. 

veršovaná sibyla z Chrudimi, z níž se člověk pomocí házení dvěma kostkami může např. 

dozvědět, čím bude, kdy se ožení nebo vdá či má-li se vydat na cestu.114 

 

4.2.4 Filozofie, teologie, okultní a přírodní vědy 

Rukopisy s touto tematikou pocházejí vesměs z různých klášterů, příp. z pozůstalosti 

univerzitních studentů (záznamy přednášek),115 jsou tedy v Repertoriu dosti ojedinělé.116 

Hojnější jsou pouze rukopisy teologického zaměření, pokud mezi ně ovšem započítáme i 

různé více či méně populární katechetické a pastorační příručky. Poměrně časté jsou také 

                                                 
110 Zdeněk KALISTA (České baroko, Praha 1941, s. 36–37) vidí příčiny tohoto zesíleného obratu k minulosti a 

hledání tradic v „ohrožení novými proudy a útvary životními“, které obklopovaly barokního člověka, a u jeho 

projevů upozorňuje na to, že i když autoři neustupují ze svých vyhraněně konfesních stanovisek, dovedou 

v zájmu zachování kontinuity v dějinách národa ocenit i osobnosti jiného vyznání. Z poněkud jiného úhlu na 

tento „národně-obranný“ historismus pohlíží Nešpor, podle něhož byl jedním z konstitutivních rysů české 

barokní religiozity a ve své podstatě „byl především aktualizačním sebepochopením proti odlišné víře“, ať už na 

straně katolíků, či protestantů. Přetrvával však i v době osvícenské, pouze se zvolna posouval od hagiografické 

tendence směrem k větší kritičnosti (Z. R. NEŠPOR, Náboženství na prahu nové doby, s. 91–92, 100–101). 
111 Z. KALISTA, České baroko, s. 37. 
112 Genealogii, která uchovává rodovou souvislost člověka, a tím ho propojuje s nekonečnem, absolutnem a 

Bohem, Kalista nazývá typickým útvarem doby baroka (Z. KALISTA, České baroko, s. 29). 
113 Záznamy o „závadných“ rukopisných proroctvích, „sibylách“, se poměrně často vyskytují v zápisech 

výslechů osob podezíraných z kacířství, pocházejících z let 1735–1780 (M.-E. DUCREUX(ová), Livres 

d’hommes et de femmes, s. 919). Repertorium z podobných rukopisů dále registruje např. dobově velmi oblíbené 

tzv. Stoveršové marokánské písně (např. Repertorium 772 nebo 1106; srov. k nim Hana BOČKOVÁ, K tak 

zvané Stoveršové marokánské písni, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská 

duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 241–246; Petr JANEČEK, Eschatologická a 

profétická motivika ve folkloru českých zemí v 2. polovině 18. a na počátku 19. století: písně o králi Marokánovi, 

in: Český lid 93, 2006, s. 153–177).  
114 Repertorium 1305. Srov. k tomu P. BURKE, Lidová kultura, s. 246–247. 
115 Např. záznamy latinských přednášek z fyziky a metafyziky z pera benediktina Victorina Reinoldta z poslední 

třetiny 17. století (Repertorium 112, 113) nebo anonymní záznamy přednášek z geometrie, optiky a katoptriky 

z konce 17. století (Repertorium 125). 
116 Charakteristika některých z nich viz Jan ANDRLE, Přírodní filosofie a hermetismus v raněnovověkých 

rukopisech z českých muzejních sbírek, in: Zuzana Adamaitis – Tereza Paličková (eds.), Manu propria… Sborník 

příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Aleny Richterové, CSc., Praha 2012, s. 57–65.  
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učebnice základních počtů, které patrně sloužily jak ke školní výuce,117 tak k mimoškolnímu 

studiu např. řemeslnických učňů či tovaryšů a jejichž autoři měli někdy i výtvarné a literární 

ambice.118 

   

4.2.5 Filologie, pedagogika, krásná literatura 

Slovníků a gramatik registruje Repertorium poměrně málo, navíc to často nejsou samostatné 

rukopisy, ale rukopisně doplňované slovníky nebo gramatiky tištěné. Pokud se zachovaly 

plně rukopisné gramatiky (většinou velmi stručné), pak se nikdy nejedná o gramatiku češtiny 

(zastoupena je latina, italština, francouzština, hebrejština).119 Také teoretická poučení o 

rétorice se vyskytují jen vzácně;120 kromě nich je rétorika zastoupena ještě konvoluty 

latinských žákovských rétorických cvičení.121 Opět tedy nezbývá než zopakovat, co už bylo 

řečeno výše: rukopisy předpokládající vzdělaného (či vzdělávajícího se) čtenáře nebyly 

v Čechách raného novověku časté. 

 O zábavné próze a básních se světskou tematikou se zmíníme níže, neboť se 

v Repertoriu vyskytují pouze sporadicky. Snad jen počet zaznamenaných básní se může zdát 

vyšší, musíme si ale uvědomit, že jde často o jednotlivé skladby vepsané např. na volná místa 

tisků nebo o opisy nové německé (příp. i české) produkce ze samého konce sledovaného 

období.122 Pokud jde o náročnější veršovanou tvorbu starší, nebývá psána česky, ale latinsky, 

francouzsky, italsky apod.123 

 Plné texty divadelních her jsou z této doby obecně relativně málo zachovány124 (snad až 

na některé texty, ale spíše synopse her řádového školního divadla, např. jezuitského nebo 

piaristického);125 výjimkou z tohoto stavu není ani Repertorium.126 V hojnější míře se 

v muzejních sbírkách začínají objevovat až záznamy textů divadelních her z 19. století, 

především tehdy, pokud v daném městě působila aktivní divadelní společnost (ve větším 

počtu jsou např. zachovány rukopisy divadelních her z 19. a počátku 20. století z Kutné 

Hory127 či Semil, často i s vevázaným povolením cenzury). Zvláštní skupinu, kterou snad 

                                                 
117 Srov. např. učebnici nadepsanou „Kniha Početnj. Založena, a pro vpamatowánj, Vměnj Početnjho sepsána w 

Sskole Wellimské Reformirtske, od Jo[se]fa Bláhy, Dne 13.ho Marcy. 1794 Ro[ku]“ (Repertorium 1699). 
118 Např. česká početnice z konce 18. století, na konci jejíchž některých kapitol jsou připojeny jednoduché 

kolorované ornamenty s vepsanými veršovanými rčeními a příslovími (Repertorium 1701) nebo perokresebně 

zdobená a částečně veršovaná učebnice pokročilých počtů od Petra Řehoře (Repertorium 3218). 
119 Srov. Repertorium 233, 1674, 1861, 2546. 
120 Výjimkou jsou učebnice pocházející z augustiniánského kláštera v České Lípě: výtah z blíže neoznačené 

latinské učebnice rétoriky „Explicatio Rhetoricae“ (Repertorium 264) nebo neúplná latinská učebnice rétoriky z 

počátku 18. století (Repertorium 279). 
121 Např. sborník rétorických cvičení z konce 17. století téže provenience (Repertorium 343). 
122 Např. Repertorium 271. 
123 Např. Repertorium 1071, 1525 nebo 1669. 
124 Srov. např. Vojtěch RON, Rekognoskace pašijových a velikonočních her v sudetsko-karpatském prostoru, in: 

Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, 

Boskovice 1999, s. 276–288. 
125 Srov. např. Magdaléna JACKOVÁ, Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v 

první polovině 18. století, Praha 2011; Petr Polehla, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti, Červený 

Kostelec 2011.  
126 Synopse a hry dochované v Repertoriu nejčastěji pocházejí buď z prostředí jezuitského (příp. jiných řádů, 

např. benediktinů – Repertorium 119), nebo, pokud jde o rukopisy lidového původu, jsou poměrně nové, až 

z přelomu 18. a 19. století. Jsou tedy počátkem obnoveného lidového, sousedského divadla: např. „Comediae O 

S. Gjři Mučedlnjku.“ od Jana Karla Killara z Náchoda (Repertorium 944), kterou Ludmila SOCHOROVÁ 

(Východočeský dramatik Jan Karel Killar, „poctivýho řemesla sladovnickýho“ (K tradicím divadelní kultury 

východních Čech v 18. století), in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní 

a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 297) mylně pokládá za ztracenou. 
127 Srov. úvodní informaci o sbírce muzea v Kutné Hoře, bod IV. e). 
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také můžeme řadit k beletrii, tvoří dále gratulační básně a sborníky, vzniklé sice jen pro 

určitou osobu a příležitost, ale zhotovené s velkou péčí a vynalézavostí.128 

 

4.2.6 Rukopisy právní a úřední 

Velkou, vnitřně diferencovanou skupinu tvoří rukopisy, které by se daly shrnout pod obecný 

pojem rukopisy z oblasti právnictví a politologie a rukopisy úřední povahy. Zvláštní 

postavení mezi nimi mají už zmiňované opisy Práv městských a Obnoveného zřízení 

zemského, často doplňované o různé novely, rejstříky, konkordance apod. Dále sem spadají 

latinské zápisy z přednášek z církevního i světského práva, příp. právnické a politologické 

traktáty, pocházející opět většinou z klášterního prostředí.129  

Hlavní skupinu však tvoří rukopisy vysloveně úřední povahy: urbáře, gruntovní 

knihy, kontribuční knihy, kupní a svatební smlouvy, pozemkové dokumenty, kvitance, úřední 

dopisy a žádosti, formuláře a vzorníky smluv, propouštěcí, rodné a zachovací listy, účty, 

záznamy o fundacích. Pro veškerý tento materiál je společné jednak to, že reprezentuje jednu 

významnou oblast, která v raném novověku fungovala z převážné většiny na rukopisném 

základě, a jednak že v muzejních sbírkách se nachází jen jeho malá část (většina je uložena 

v archivech) – pro jeho relevantní zhodnocení je tedy třeba kombinovat oba tyto zdroje. 

 Z cechovních písemností se v muzejních sbírkách vyskytují různé typy artikulů, knihy 

mistrů, tovaryšů a učedníků, výuční a mistrovské listy, různá povolení, potvrzení apod. 

S výučními listy se navíc setkáváme i u dalších povolání, jejichž příslušníci byli v panských 

službách, a nebyli proto sdruženi do cechů (myslivci, kuchaři ap.). Zejména tyto výuční listy 

(spolu s některými písemnostmi cechovními) bývají bohatě zdobeny perokresbami prostými i 

kolorovanými – to, spíše než jejich obsah, bylo patrně důvodem jejich zařazení do muzejních 

sbírek.130 Ani cechovní písemnosti z muzejních sbírek však netvoří ucelenou skupinu; jejich 

naprostá většina je opět uložena v archivech, a musí proto být zkoumány společně s nimi. Je 

však dobré mít napaměti, že tyto písemnosti mohou být zajímavé i z hlediska literárního či 

výtvarného – vždyť cechy byly v raném novověku často organizátory kulturního dění, a to se 

může odrážet i v jejich písemnostech.131 

 

4.2.7 Léčení lidí a zvířat, hospodářské rady a návody 

Velká skupina rukopisů se týká problémů zdraví a nemoci. Poměrně hojně jsou zastoupeny 

knihy lékařské, a to jak opisy odborných lékařských spisů, tak různé sbírky lidových 

léčitelských rad a receptů, často včetně zaříkávání (řadíme sem i nejrůznější herbáře, neboť, 

jak jejich obsah napovídá, jejich vznik nebyl povětšinou motivován teoretickým zájmem o 

botaniku, ale zřeteli čistě praktickými). Zastoupení různých typů se přitom v průběhu času 

mění: mezi nejstaršími rukopisy jednoznačně převládají spisy odborné,132 během 18. století 

pak přibývá lidových receptářů133 a s odbornými spisy se ve větší míře opět setkáváme až na 

samém počátku století devatenáctého134 (aniž by ovšem nahradily produkci lidovou).  

                                                 
128 Bývaly věnovány jak řádovému představenému (Repertorium 115–117, 349), tak vrchnosti (Repertorium 

1592) nebo třeba otci (Repertorium 942). 
129 Srov. např. latinskou státovědnou disertaci jezuity Jana Jahody o starověkých říších a římské říši včetně 

seznamu rakouských panovníků a jejich potomků z roku 1658 (Repertorium 1649). 
130 Srov. Repertorium 2090 nebo 2273; některé z nich byly v minulosti i zarámovány, aby mohly být použity 

jako obrazy na stěnu (Repertorium 3047 a 3048).  
131 Srov. např. knihu přijatých mistrů soukenického cechu v Broumově z let 1761–1903, kterou zahajují citáty ze 

126. žalmu a německá báseň o 3 dvojverších s incipitem „Gottes seegen machet reich. […]“ a jejíž doplňky 

obsahují i záznam „Sitten und Gebräuche der Braunauer Tuchmacher=Zunft“ a notovanou píseň „Das 

Tuchmacher-lied.“ (Repertorium 120). 
132 Např. Repertorium 170. 
133 O lidovém léčitelství ve východních Čechách v 18. a 19. století píše Irena ŠTĚPÁNOVÁ („Přicházím k tobě, 

člověče, chci ti pomoci...“ (Lidové léčitelství ve východních Čechách), in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jan 

Tydlitát (eds.), Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 260–268). Podle 
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 Mezi relativně hojně zastoupené rukopisy patří i recepty a návody zvěrolékařské (k 

léčení koní a dobytka, ale i drůbeže apod.) nebo hospodářské (které, jak vyplývá z Tabulky 2, 

bývají s recepty lékařskými či zvěrolékařskými často promíšeny); všechny tyto typy rukopisů 

pak velmi často obsahují i magické rady a zaříkávání. Hospodářské příručky a návody jsou 

nejrůznějšího druhu, od odborného pojednání o chovu včel či stavbě mlýnů až po 

neuspořádané a po léta doplňované knížky nejrůznějších rad a návodů použitelných 

v zemědělství i při vedení domácnosti. S recepty lékařskými se pak v některých případech 

prolínají i recepty kuchařské,135 jindy je kuchařka samostatnou knihou.136 

 

4.3 Rukopisy řídce zastoupené 

V předcházejícím textu jsme věnovali pozornost zejména těm typům rukopisů, které jsou 

charakteristické pro rukopisnou kulturu 17. a 18. století. Velkou výpovědní hodnotu má však 

i fakt opačný: tedy to, jaké typy rukopisů bychom z nejrůznějších důvodů v muzejních 

sbírkách očekávali, ale přesto se zde vyskytují jen sporadicky nebo vůbec ne. Chceme proto 

na tomto místě shrnout, které to jsou. 

 Zaprvé se dá obecně říci, že jsou to rukopisy spjaté s elitním, vzdělaneckým 

prostředím. Na českém venkově a v menších městech neměly takové rukopisy vhodné autory 

ani čtenáře (až na výjimky, např. řeholníky nebo některé faráře). Naprostou většinu rukopisů 

Repertoria tedy můžeme považovat za součást písemné produkce lidové. 

Poměrně zřídka se v Repertoriu setkáme dále s prozaickými rukopisy beletrizujícími 

či beletristickými (legendy, zábavná próza...). V případě legend si to můžeme vysvětlovat 

snad jen tím, že prostí lidé byli zvyklí se s nimi setkávat hlavně formou poslechu při 

bohoslužbách, i tak jde však o fakt poměrně zarážející. Také absence zábavných příběhů je 

mezi rukopisy 17. a 18. století na první pohled překvapivá.137 Vždyť knížky lidového čtení 

byly spolu s modlitebními knihami, kancionály a postilami v barokních Čechách nejčastější 

lidovou četbou.138 Je pravda, že i tištěné knížky lidového čtení, kterých muselo být mezi 

lidmi velké množství, protože vycházely opakovaně v mnoha vydáních, se v knihovnách 

dochovaly jen zřídka: byly to levné tisky na nekvalitním papíru, který se při opakovaném 

čtení rozpadl.139 Můžeme ale předpokládat stejné důvody absence těchto textů v rukopisných 

                                                                                                                                                         
jejích poznatků se v tomto oboru poměrně často uplatňovaly ženy – u žádného z lidových receptářů obsažených 

v Repertoriu však nelze s jistotou říci, že by jeho písařkou byla žena (u některých je naopak uveden písař 

mužský – např. Repertorium 601 nebo 705). Některé z nich však ženám prokazatelně patřily (např. Repertorium 

476; pravděpodobnost ženské majitelky nebo písařky je samozřejmě vyšší u receptářů, které lékařské rady 

kombinují s kuchařskými nebo s radami pro domácnost).  
134 Srov. Repertorium 1655–1658. 
135 Repertorium 1630 nebo 1662. Anglickým raněnovověkým knihám kuchařských receptů a návodů pro 

domácnost, nazíraným z hlediska komplexních vzájemných vztahů mezi produkcí a recepcí textů na jedné straně 

a fungováním domácnosti na straně druhé, se věnuje Wendy WALL(ová), Literacy and the domestic arts, The 

Huntington Library Quarterly 73, č. 3, 2010, s. 383–412. Sbírkami lékařských receptů se zabývá Phyllis 

THOMPSON(ová), Uncovering the traces left behind. Manuscript recipes, middleclass readers, and reading 

practices, in: Laura L. Runge(ová) – Pat Rogers, Producing the eighteenth-century book. Writers and publishers 

in England, 1650–1800, Newark 2009, s. 70–94, na domácí rukopisné knihy záznamů různého obsahu se 

zaměřila Margaret J. M. EZELL(ová), Invisible books, tamtéž, s. 53–69. 
136 Z obsahového hlediska by bylo zajímavé porovnat kuchařky pocházející z prostředí klášterního (např. 

Repertorium 1954) a měšťanského (např. Repertorium 1653).  
137 Jednou z mála výjimek, která potvrzuje pravidlo, jsou české překlady vybraných příběhů Tisíce a jedné noci 

opsané (sepsané?) v 2. polovině 18. století Josefem Ceregettim v Chrudimi (Repertorium 1302). 
138 Viz M. SLÁDEK, Malý svět, s. 151. O knížkách lidového čtení píše např. Jaroslav KOLÁR (Česká zábavná 

próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení, Rozpravy Československé akademie věd 70, Řada společenských 

věd 11, Praha 1960), v době obrozenské pak např. J. Janáčková a L. Kusáková (in Václav Rodomil 

KRAMERIUS, Knížky lidového čtení. O. HAUSENBLAS – J. JANÁČKOVÁ – L. KUSÁKOVÁ (eds.), Praha 

1988, s. 7–48). 
139 Jaroslav KOLÁR, Tři knížky lidového čtení: Meluzína, Magelona, Jenovefa, Praha 2000, s. 257. 
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sbírkách? Domníváme se, že nikoli, protože není důvod, proč by na jejich opisy měl být 

používán méně kvalitní papír než třeba na zvěrolékařské recepty, a kromě toho často 

používaných, ale přesto aspoň zlomkovitě dochovaných rukopisů je více (lékařské i 

zvěrolékařské recepty, kuchařky, modlitební knihy apod.). Musíte tedy hledat ještě důvody 

jiné. Čistě zábavná próza (tj. taková, která nebyla považována za nábožensky, morálně či 

jinak naučnou, jako třeba Testamentové aneb kšaftové patriarchův dvanácti synův 

Jákobových140 nebo cestopisy Kryštofa Haranta z Polžic141 nebo Mandevillův142) zřejmě přes 

veškerou oblibu tištěných knížek lidového čtení neměla v očích českých prostých čtenářů 

raného novověku takovou hodnotu, aby stála za opsání a uchování. Pokud se tedy zábavné 

příběhy mezi rukopisy Repertoria vyskytují, pocházejí z velké většiny až ze samého závěru 

sledovaného období, z přelomu 18. a 19. století nebo počátku 19. století,143 kdy se postoj ke 

krásné literatuře a hodnotový systém vůbec začíná měnit i mezi venkovským 

obyvatelstvem.144  

Také světská veršovaná tvorba (básně, světské písně) není příliš hojná. Neznamená to, 

že by tato tvorba nebyla v muzejních sbírkách zastoupena vůbec, nemalá část z ní však 

nemůže být považována za čistě beletristickou, neboť zřetel ke stránce obsahové v ní 

převažuje nad funkcí estetickou.145 O možných důvodech absence světských písní jsme se už 

zmiňovali; můžeme snad ještě doplnit, že svou roli mohl hrát i fakt, že kramářské tisky 

světských písní (stejně jako jiné jarmareční tisky) bylo možno koupit za několik krejcarů. 

Mohli si je tedy dovolit i ti nejchudší, ti, kteří třeba na modlitební knihu už neměli peníze, a 

proto ani oni nebyli nuceni si tyto písně vlastnoručně přepisovat. Kromě ojedinělých opisů 

jednotlivých kramářských písniček146 se proto setkáváme v Repertoriu hlavně se sbírkami 

těchto písní z pera písařů, kteří sami podobné písně skládali; jsou to ale vesměs rukopisy až 

ze samého přelomu 19. století nebo opisy ještě pozdější.147 

 

5 Vliv složení muzejních sbírek 

Na závěr bychom chtěli upozornit na limity, které vytváření hypotéz o rukopisné kultuře 

raného novověku na základě zkoumání muzejních sbírek má. Tento materiál totiž zcela jistě 

nepostihuje celou dobovou rukopisnou produkci, na jeho měly vliv i některé vnější faktory. 

Domníváme se, že jedním z nejdůležitějších byla doba vzniku těchto institucí a 

okolnosti, za nichž vznikaly. První a nejpočetnější skupina českých muzeí byla zakládána 

různými místními vlastivědnými, muzejními, archeologickými apod. spolky přibližně od 70. 

let 19. století do začátku 1. světové války. Sem patří většina muzeí zastoupených v I. a II. 

dílu Repertoria: z celkového počtu 94 muzeí jich bylo mezi lety 1865 a 1913 založeno 64.148 

                                                 
140 Srov. Knihopis K16117–K16122. Opisy např. Repertorium 1156, 1571 nebo 1623. 
141 Repertorium 1332.  
142 Repertorium 1280 a 1293.  
143 Např. knížka české zábavné prózy rozdělená na části „Niemj Kuchař. a. neb. Welika, wsstiestj proměna Dyl. 

prwnj“ a „Wlkánn A, neb okolo Miesta Domažlic blaudicy Duch Dyl = druhy“, které jsou dále doplněny 

krátkými zábavnými příběhy (Repertorium 1667). 
144 Srov. též Ludmila SOCHOROVÁ, Stopy českého divadelnictví 17. a začátku 18. století, in: Zuzana Pokorná – 

Martin Svatoš (eds.), Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách, Praha, Köln, Weimar, Wien 1992, s. 241. 
145 Např. už zmiňovaná částečně veršovaná učebnice počtů od Petra Řehoře (Repertorium 3218) nebo česko-

latinská veršovaná historie Klatov sepsaná Danielem Erazimem Račinským roku 1642 (Repertorium 1620). 
146 Např. „Mrawny zpěw mladencum a pannam wydany. wytisseno w Hoře Kuttny, 1799.“ (Repertorium 1979). 
147 Např. torzo českého zpěvníku Jana Tadeáše Plačka ze Sadské z 1. třetiny 19. století, v němž jsou kromě jeho 

vlastních písní zastoupeny i opisy písní starších a cizích, mj. Vavákových (Repertorium 2726). 
148 Další vlna zakládání muzeí proběhla v době 1. republiky (u části muzeí, jimiž se zde zabýváme, by mohla být 

vymezena lety 1919 a 1937 a patřilo by sem 15 muzeí), třetí vlna pak těsně po 2. světové válce (mezi lety 1945 a 

1952 vzniklo 7 muzeí). Později, v době komunistického režimu, byla už muzea zakládána jen ojediněle, naopak 

od konce 60. let do roku 1989 probíhala vlna rušení či slučování muzeí. Obnovována či nově zakládána jsou 

muzea znovu od počátku 90. let, existují však i taková, v nichž neutěšený stav, do něhož se dostala v 2. polovině 
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Vznik mnohých z nich, zejména těch založených kolem přelomu letopočtu, byl v přímé 

souvislosti s konáním Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.149 Právě pro 

tuto výstavu byly často mezi místním obyvatelstvem sbírány různé předměty, mj. rukopisné 

knihy, a pokud se tato sbírka po skončení výstavy vrátila zpět do daného muzea (což bylo 

obvyklé), pak rukopisy už mnohdy nebyly vráceny původním majitelům a staly se základem 

vznikající rukopisné sbírky, která se pak dále rozrůstala nejčastěji z darů místních obyvatel a 

institucí a vlastním sběrem muzejních pracovníků.  

To mělo značný dopad na skladbu památek, které se v těchto muzeích zachovaly. Právě 

tím můžeme částečně vysvětlit, proč zde tolik převažují často krásně výtvarně zdobené 

modlitební knihy a kancionály a vůbec rukopisy lidového původu (lékařské a zvěrolékařské 

recepty, magické příručky apod.),150 příp. honosněji vyvedené rukopisy (většinou knižní), 

které byly původně v majetku městských samospráv (Práva městská, Obnovené zřízení 

zemské apod.), proč se zde ale jen ojediněle setkáváme s rukopisy, jejichž původci byli např. 

kněží (kázání a koncepty k nim apod.). Tyto rukopisy buď nebyly zachovány vůbec, nebo 

byly (příp. snad dosud jsou) uchovávány na farách a do muzeí se dostávaly jen výjimečně, 

protože jejich výtvarná hodnota byla jen malá. Podobně rukopisy šlechtického původu jsou 

v muzejních sbírkách poměrně ojedinělé, protože obvykle zůstaly součástí zámeckých 

knihoven (pokud se zachovaly jako celky). Výjimku samozřejmě tvoří muzejní sbírky, do 

nichž přešly (nejčastěji po roce 1948) knihovny zrušených klášterů či jejich části – ty mají 

samozřejmě jazykově i tematicky zcela specifické složení. 

 Dalším faktorem, který mohl ovlivnit a v mnoha případech patrně ovlivnil složení 

muzejních rukopisných sbírek, je fakt, že po určitou dobu po vzniku Národního muzea 

v Praze bývaly nejvýznačnější (tj. nejstarší nebo výtvarně nejhodnotnější) rukopisy z regionů 

posílány darem právě této instituci. Pokud by tedy měl být obraz rukopisné produkce 

jednotlivých regionů úplnější, bylo by třeba do něj zahrnout i tyto rukopisy, což by však bylo 

velmi obtížné a v úplnosti patrně nerealizovatelné (ne vždy bude dnes zřejmě možno 

dohledat, odkud daný rukopis přesně pochází). Naopak rukopisů, které se do muzejních 

sbírek dostaly v novější době (např. nákupy v antikvariátech či sběratelským dovozem) a 

které nemají žádný vztah k dějinám regionu, v němž jsou nyní uchovávány, je, pokud 

můžeme soudit, poměrně málo. 

 

6 Závěr 

V předložené studii jsme se pokusili na vzorku rukopisů zahrnutých v dosud vydaných 

svazcích Repertoria o základní zmapování rukopisné kultury Čech 17. a 18. století tak, jak je 

zachycena ve sbírkách regionálních muzeí. Zjistili jsme, že převážná většina zde 

dochovaných rukopisů je psána ve vernakulárních jazycích (nejčastěji v češtině a / nebo 

němčině) a vznikla v 2. polovině 18. století či na jeho konci. Tyto rukopisy obvykle spadají 

do sféry lidové kultury: byly sepsány příslušníky nižších vrstev nebo jim byly určeny nebo 

jimi byly recipovány. Rukopisy určené vzdělané elitě pocházejí mnohdy už ze 17. století a 

v muzejních sbírkách jsou obsaženy spíše výjimečně, především tehdy, byly-li do nich 

inkorporovány knihovny zrušených klášterů.151 Přesto snad můžeme konstatovat, že se 

                                                                                                                                                         
20. století, dosud trvá, jsou dlouhodobě uzavřena a v zásadě nefungují, příp. byla sloučena s nějakým větším 

muzeem. 
149 Účast muzeí na Národopisné výstavě českoslovanské a dokonce i to, které exponáty zde byly vystaveny, lze 

poměrně dobře sledovat, protože (alespoň v případě rukopisů) jsou tyto předměty dosud označeny vlepeným 

štítkem s názvem výstavy, proveniencí exponátu a číslem, pod nímž byl prezentován. Předměty s takovýmto 

označením eviduje Repertorium v 31 muzeích. 
150 Podle H. KUCHAŘOVÉ (Několik poznámek, s. 268) obsahují největší počet dochovaných lidových 

náboženských nepísňových rukopisů právě regionální muzejní sbírky. 
151 Jak již bylo uvedeno, rukopisy tohoto typu se do muzejních sbírek dostávaly jen v omezené míře a značná 

část z nich je dnes uchovávána ve fondech jiných institucí. Z toho tedy plyne, že elitní rukopisnou produkci 
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v Čechách užívání rukopisného média k zaznamenávání a tradování textů, v 17. století 

omezené spíše na elity,152 během 18. století postupně šíří mezi nižší vrstvy obyvatelstva. 

V lidových vrstvách má i na počátku 19. století rukopisné šíření textů značný význam, který 

se v této době spíše zvyšuje, než aby upadal. Není nepravděpodobné, že rukopisné knihy 

byly v obydlích lidových vrstev stejně početné nebo snad někdy i početnější než knihy tištěné 

– a že se těšily stejné, a některé z nich i větší úctě svých majitelů. 

Shrneme-li výsledky obsahového zkoumání nalezených rukopisů (i těch očekávaných, 

ale nenalezených), zdá se, že nás opravňují k vyslovení následující, do určité míry možná 

překvapivé hypotézy: opisovány a uchovávány patrně nebyly v raném novověku primárně 

knihy či texty, které si chtěli lidé „jen číst“, texty sloužící především k zábavě, ukojení 

zvědavosti nebo ukrácení času. Mnohem spíše to byly texty, které plnily i další, z dobového 

hlediska podstatnější funkce: buď byly předmětem úcty (tj. nesly v sobě jistý rys posvátnosti, 

„oběti Bohu“, jak bylo už řečeno výše o modlitebních knihách, měly podle svých uživatelů 

magické schopnosti apod.), nebo byly majetkem (světské či náboženské) komunity spíše než 

majetkem soukromým a sloužily jejím dlouhodobým potřebám (při liturgii, pro uchovávání 

paměti, při řízení obce apod.), nebo fungovaly transgeneračně a byly opakovaně užívány 

k účelům výchovným, praktickým nebo náboženským – např. při (sebe)vzdělávání, při zpěvu 

duchovních písní, při modlitbách doma i v kostele, při léčení, v hospodářství apod. To vše 

zároveň ukazuje k tomu, že psaní i čtení rukopisných textů bylo v této době stále spíše 

záležitostí kolektivní, prožívanou v rámci společenství, nikoli individuální či soukromou, jak 

jsme zvyklí podobné aktivity chápat dnes. Domníváme se tedy, že by kulturněhistoricky 

orientovaný výzkum raného novověku, zejména ten zaměřený na lidové vrstvy, měl 

rukopisům (jakožto textům, ne např. jen jejich výtvarné podobě) věnovat mnohem větší 

pozornost, než se dosud dělo. Zdrcující převaha tisku jakožto média preferovaného ve 20. 

století pro šíření textů považovaných za důležité totiž v minulosti způsobovala, že někteří 

badatelé a priori přistupovali k textům rukopisným jakožto určitým způsobem méně 

hodnotným (viz oblíbený obrat „nikdy nevyšel, zůstal jen v rukopise“)153, odvozeným, 

existujícím jen v jednom exempláři, a tedy a s malým dosahem.154 Představené výsledky 

však naznačují něco jiného: tradování v rukopisném médiu, vyžadující od písaře větší osobní 

investici než pouhé koupení tisku (ať časovou při vlastnoručním opisování, nebo, v případě 

bohatě zdobených textů zhotovovaných na zakázku, pravděpodobně i finanční), bylo v raném 

novověku patrně charakteristické nikoli pro texty druhořadé, nedůležité a okrajové (protože 

takové buď mohly být koupeny v tištěné podobě, nebo, pokud by byly např. příliš drahé či 

špatně nedostupné, se bez nich uživatelé prostě obešli), ale naopak pro ty, jimž společenství 

jejich uživatelů přikládalo zvláštní význam. A existence regionálních rukopisných tradic 

určitého typu rukopisu nebo většího počtu více či méně podobných rukopisů psaných týmž 

písařem na zakázku pak dokládají i na našem materiálu rozšířenost různých druhů rukopisné 

                                                                                                                                                         
raněnovověkých Čech, na rozdíl od produkce lidové, nelze na základě sbírek regionálních muzeí popsat 

v dostatečné šíři a pro její komplexní zhodnocení bude třeba širšího výzkumu.  
152 Exkluzivní, elitní záležitostí bylo do 17. století nejen vlastnictví rukopisů dobových, ale zároveň i některých 

starších, které byly v renesanci často předmětem šlechtického sběratelského zájmu, sloužícím i k vzájemnému 

obdarovávání (Lenka VESELÁ, Knihy na dvoře Rožmberků, s. 184).   
153 A to mnohdy i u spisů, které ve své době k tisku určeny nebyly, jako byla např. Rozprava krátká, ale pravdivá 

Bohuslava Balbína nebo Discursus Lypirona, rozsáhlá milostná báseň (vlastně libreto ke zpěvohře) Václava Jana 

Rosy. Některé příklady raněnovověkých děl, která měla „záměrně zůstat v rukopise“ uvádí Milan KOPECKÝ 

(Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978, s. 95–98), ani v této pasáži se však zcela neubrání 

pohledu předpokládajícímu všeobecně vyšší hodnotu tisku a nedobrovolnost popisované situace („V rukopise 

uvázla i různá odborná pojednání...,“ M. KOPECKÝ, Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků, s. 97). O 

záměrném, okolnostmi nevynuceném rukopisném tradování jakožto samostatném médiu šíření textů tedy 

v zásadě neuvažuje.   
154 M. KOPECKÝ (Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků, s. 88–92) uvádí jako znaky odlišující rukopisy 

od tisků anonymnost, torzovitost, nepůvodnost, omezenost na malý okruh recipientů. 
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publikace v lidových vrstvách ještě na konci 18. století a naznačují, že v této době 

„rukopisný“ nemusí nutně znamenat totéž co „unikátní“, „jediný“, a tedy omezený svou 

působností na malou skupinku uživatelů. Naopak, je možné, že dosah určitých typů 

rukopisně šířených textů mohl být v lidovém prostředí díky jejich oblíbenosti a vážnosti, jež 

jim byla prokazována, větší, než dosah podobných textů tištěných.  
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Abstract 

The article analyses early modern manuscript culture in Bohemia. It is based on the material 

from manuscript collections of regional museums of Bohemia, described in the Inventory of 

the 17th and 18th century manuscripts from the museum collections in Bohemia I–II (94 

museums, 3298 manuscripts). It classifies the manuscripts according to the date of origin, the 

language or languages used and the genre or subject matter, describes main trends and tries to 

trace the causes of its findings. It shows that the great majority of the manuscripts comprised 

in the Inventory are of religious content and belong to the domain of popular culture (they 

were written by people from lower social classes or were designed for them or were adapted 

by them). Manuscripts designed for the educated elites are found here only exceptionally and 

they mostly come from the libraries of abolished monasteries. However, the ever increasing 

quantity of manuscripts written from the 2nd third of the 18th century onwards shows that 

manuscript publication was not of marginal importance and was not replaced by growing 

printed production. On the contrary, it served the dissemination of texts of specific purpose 

and use, namely those which were objects of religious veneration, belonged to the 

community rather than an individual, possessed magic powers or served long-term 

educational or practical purposes. 

 

Resumé  

The aim of the article is to outline the manuscript culture in Bohemia of the 17th and 18th 

centuries as an autonomous constituent of the textual communication of the period, 

functioning simultaneously both with the communication by means of print and by means of 

spoken and sung word and entering complex mutual relations with them. It considers the 

making of manuscripts from the point of view of the concept of manuscript publication (see 

e. g. Harald LOVE, The culture and commerce of texts: Scribal publication in seventeenth-

century England. Amherst 1998), opposing the thesis, that manuscripts due to their inability 

of multiplication in high numbers at a time are basically unique, and thus private artefacts, 

entering the public sphere only marginally.  

 As a source, (preliminary) results of the works on the catalogue of manuscripts from the 

collections of regional museums in Bohemia published as Repertorium rukopisů 17. a 18. 

století z muzejních sbírek v Čechách (Inventory of the 17th and 18th century manuscripts from 

the museum collections in Bohemia, two parts and four volumes of which have already been 

published: Jaromír LINDA – Alexandr STICH – Alena FIDLEROVÁ – Martina 

ŠULCKOVÁ et al., Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/1, 

2 (A–J), Praha 2003; Alena FIDLEROVÁ – Martina BEKEŠOVÁ a kol., Repertorium 

rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách II/1, 2 (K–O), Praha 2007) are used. 

Although the material published so far does not yet comprise all the funds of the regional 
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museums in Bohemia and in this respect is not complete, it describes the collections of 94 

museums containing 3298 manuscripts, and thus it represents a sample big enough to allow 

quantitative analyses.    

 This sample was assessed according to the date of origin, the language used and the 

contents and genre of the manuscripts. The research showed that the vast majority of the 

manuscripts preserved in regional museum collections was written in vernacular languages 

(mostly in Czech and / or German) and dates back to the 2nd half of the 18th century or to its 

end. These manuscripts belong usually to the sphere of popular culture: they were written by 

members of lower classes or were designed for them or received by them. Dissimilarly, 

manuscripts designed for the educated elite often date back to the 17th century and enter the 

museum collections only occasionally, mostly in the cases, when a collection of a dissolved 

monastery has been incorporated there (it means that museum collections are not 

representative with regard to this exclusive production and more specimina of it are to be 

found in archive collections or chateau libraries). On the other hand, many of the popular 

manuscripts of the time show characteristic features of the product of so called 

entrepreneurial manuscript publication, having been manufactured by (semi)professional 

scribes for the purposes of sale. With this reservation it can be said that the manuscript 

medium, originally used more often as an exclusive means of communication, spreads during 

the 18th century to the lower classes, among whom it is still of importance at the beginning of 

the 19th century and, what is even more important, its role seems to grow rather than to 

diminish. 

 The research of the content of manuscripts showed that copied and preserved during the 

Early Modern period were not primarily those types of books or texts, which their owners 

simply wanted to read, but predominantly those, which fulfilled also other roles: either they 

were subject of worship (they possessed certain aspects of sacredness, were regarded as a 

“sacrifice to God”, were endowed with magical powers etc.), or belonged to the property of 

the whole community rather than to the private property, or were utilized repeatedly, often 

for the time of several generations, for educational, practical or religious purposes – e. g. 

self-education, prayers both at home and in the church during the service, healing both of 

people and domestic animals, housekeeping etc. On this basis, the hypothesis has been 

formulated that manuscript circulation was among the popular public of the 18th century not 

characteristic for second-rate, non-important texts, but on the contrary for texts to which the 

community attributed special importance. 


