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R O Z H O V O R

Udr!et prav" okraj stránkové sazby 
(Od literární historie k samostudiu) 
Rozhovor s Petrem Voitem

absolventem Palackého univerzity v!Olomouci ("#$"), autorem "% monografií 
a!&% studií z!oblasti star'í (eské literatury, d)jin knihtisku, knihoven a!retro-
spektivní bibliografie. Petr Voit je nejvíce cen)n za monumentální práci Encyk-
lopedie knihy (V*+, -%%.), kterou se habilitoval na Ústavu informa(ních studií 
a!knihovnictví (-%%$), kde v!sou(asné dob) vyu(uje. Krom) toho je kurátorem 
sbírky prvotisk/ ve Strahovské knihovn) Královské kanonie premonstrát/ na 
Strahov). Zde také probíhal ná' rozhovor. V!sou(asnosti p0ipravuje k!vydání 
monografii o!d)jinách (eského a!moravského knihtisku ".. století.

Propojení mnoha obor/ p0i Voitov) v1zkumu ran)novov)ké literatury vede 
k!0ad) revizí dosavadního pojetí a!v1sledk/ zkoumání. Reinterpretace se do-
t1kají literární historie, sv1mi poznatky o!dobové typografii v'ak Petr Voit 
ovliv2uje i!lingvistiku zab1vající se st0edním obdobím v1voje (eského jazyka. 
V!sou(asnosti lze Voitovy metodologické podn)ty ozna(it za neopominutelnou 
sou(ást základu jakékoli práce s!ran)novov)k1mi knihami.

Ke kter!m osobnostem se hlásíte jako ke sv!m u"itel#m?

V3dycky jsem se hlásil hlavn) ke t0em osobám. Tou první je prof. Eduard Pe-
tr/. Ten byl m1m p0ím1m u(itelem, p0edná'el d)jiny star'í (eské literatury. Já 
u3 jsem se na prahu prvního semestru jako jedna z!bíl1ch vran mezi sv1mi ko-
legy rozhodl, jakou budu psát diplomovou práci a!co bude m1m budoucím obo-
rem!– 3e se jím stane práv) star'í (eská literatura. Tak3e jsem byl s!profesorem 
Petr/ v!kontaktu je't) p0edtím, ne3 k!nám nastoupil na p0edná'ky, a!i!poté, co 
kurz star'í (eské literatury skon(il. Druh1m (lov)kem byla dneska u3 také ze-
snulá doc. Ji0ina Holinková, histori(ka, která sed)la o!patro v1' na filozofické 
fakult) v!Olomouci. Paní docentka se m) ujala práv) kv/li tématu diplomové 
práce, které zn)lo M$%&anské knihovny v'Olomouci, jejich v!zkum v'dob$ rene-
sance a'raného baroka (V*+, "#$"). Ta mn) poskytla pr/pravu pro práci s!histo-
rick1mi materiály, proto3e nejsem 'kolen1 jako historik, ale bohemista. A!t0etí 
osobou, které jsem velice vd)(n1 za dal'í r/st, to byl a!dodnes je doc. Jaroslav 
Kolár, s!ním3 jsem se poznal u3 po 'kole na za(átku osmdesát1ch let, kdy jsem 
mu vnucoval rukopisy sv1ch studií a!on mi k!nim na't)stí psal velké mno3ství 
kritick1ch p0ipomínek. Jako p0íslu'ník dnes u3 star'í generace nesmím pomi-
nout ani prof. Milana Kopeckého z!Brna, s!ním3 jsem se taky setkával a!on taky 
(etl n)které mé rukopisy p0ed vydáním. Ale to jsou v'echno osobnosti ori-
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entované historicky a!literárn". Kdy# jsem v!roce $%&$ nastoupil do Národní 
knihovny, p'elaskav" se mne ujaly dv" „první dámy“ na(í tehdej(í knihov"dy, 
toti# dr. Emma Urbánková a!dr. Bed'i(ka Wi#)álková, a!ve svém „dív*ím ka-
binetu“, jak prof. Ji'í Da+helka #ertem naz,val jejich spole*nou kancelá', mi 
po*aly rozkr,vat dal(í pohledy na historickou kni#ní kulturu. A- dr. Urbán-
ková vypráv"la o!tiska'i Kobergerovi, anebo o!sv,ch v"deck,ch souputnících, 
v#dycky to bylo ú#asn" zajímavé a!autentické. .koda, #e dne(ní dorost na!po-
dobné experty u# nenarazí.

Jak jste se vlastn! od literární historie dostal k"historii knihtisku? Do#lo u"vás k"n!-
jakému profesnímu zlomu?

Myslím, #e ne(lo o!zlom, ale o!cílené prolnutí, a!to u# od samotného po*átku. 
Nezapome+te, co jsem 'íkal na po*átku ohledn" své diplomové práce. Její 
téma, m"(-anské knihovny, reflektovalo práv" ten mezní prostor s!tím, #e 
materiál p'íslu(el oborov" star(ím *esk,m literárním d"jinám, ale svou pod-
statou byl jednak historick, a!jednak historicko -bibliografick,. A!m" práv" 
pomezí t"chto t'í disciplín velice zaujalo. Kdy# jsem po vystudování filozo-
fické fakulty p'i(el do praxe, do Národní knihovny, pracoval jsem po léta 
v!odd"lení rukopis/. Tam jsem m"l mo#nost toto mezní pojetí zúro*it nejvíc, 
proto#e t'i metry za m,mi zády byly trezory a!ostatní depozitá'e historick,ch 
kni#ních fond/ *ili k!pramen/m jsem m"l blí# ne# doma z!kuchyn" do pokoje. 
D/le#it"j(í v(ak je, pro* m" tyto pr/niky zaujaly. V!zásad" proto, #e tzv. aka-
demické d"jiny *eské literatury (D$%&'( $%0%) nepova#uji za autentické. Ani by 
se nemuselo hovo'it o!ideologickém konceptu, ale o!p'edpokladech, která#e 
to vlastn" díla ovlivnila spole*ensk, proces, konkrétn" v,voj *tená'e, a!která 
díla nikoli. Myslím si, #e hlavním prost'edkem tohoto ovlivn"ní je od poloviny 
$0. století knihtisk a!mírou tohoto ovliv+ování je po*et reedic. Jestli#e se ur-
*ité látky fixované rukopisn" nedostaly v/bec do tiskáren, psát o!nich t'ílis-
tové monografické kapitoly, jak v!prvním díle akademick,ch d"jin sledujeme, 
je (alebné. V!#ádném p'ípad" nepopírám kvalitu takového nevydaného díla, 
t'eba p'eklad/ 1eho'e Hrubého z!po*átku $2. století, ale jsem velmi skep-
tick, k!tomu, #e deset patnáct dvacet rukopisn,ch opis/ mohlo mít n"jak, 
celospole*ensk, vliv, narozdíl od titulu, kter, knihtisk p'enesl plynule z!ru-
kopisné tradice do mnohem plo(n"j(ího ob"hu. Tento problém akademické 
d"jiny v/bec ne'e(í.

A"to je tedy impulz, kter) vás vedl od *ist! bohemistického zam!+ení?

Ano, to byl jeden z!impulz/ pro* stát na hran" mezi historickou bibliografií 
a!klasickou literární historií pozdního st'edov"ku a!raného novov"ku. Ale ta-
kov, pohled nelze nastavit bez z'etele k!d"jinám knihtisku a!vydavatelství. Ji-
nak se toti# vystavujeme opa*nému nebezpe*í, #e ur*ité dílo, které bylo vydáno 
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b"hem krátké doby podruhé, pova#ujeme u!nás za soudob, bestseler!– to je p'í-
pad Adamovy reedice Matthioliho Herbá+e, av(ak skute*nost, #e *esk, trh byl 
zahlcen a!reedice zale#ela po desetiletí nerozprodána ve skladu, literárním his-
torik/m uniká.

Dneska obdobnému p+ístupu kolegové +íkají kni#ní kultura a"zahrnují do tohoto 
pojmu +adu jev, od nakladatele, p+es knihtiska+e, cenzuru a" její vlivy a- po sa-
motné grafické zpracování… Je zajímavé, -e jste kni-ní kulturu vlastn! d!lal p+ed-
tím, ne- do na#ich zemí p+i#la n!jak definována jako v!decká metoda. Vy jste si ji 
n!jak definoval?

Já jsem si ji zprvu nijak nedefinoval, abych se te) po letech nevyvy(oval, to byla 
jen intuice pramenící z!onoho hrani*ního postoje. Mn" se zdál klasick, bada-
telsk, postoj ke star(í *eské literatu'e p'íli( kabinetní, p'íli( upjat, jenom na 
imanentní problémy. Postrádal ukotvení v!praxi. A!práv" onu praxi mi dokázala 
p'iblí#it disciplína, která se ne moc (-astn" u!nás naz,vá knihov!da. Prolnutí 
s!d"jinami knihtisku, s!edi*ní politikou, nakladatelstvím, cenzurou a!kni#ní dis-
tribucí. To v(e je dneska v!N"mecku, Francii, Polsku atd. p'edm"tem opravdu 
obrovské multidisciplinární v"dy, která se jmenuje v!da o"knize, o"kni-ní kul-
tu+e, ale ta má mén" literárn"historick,ch prvk/, ne# si zase já p'edstavuji, ne# 
jsem byl mocen svojí v,bavou do toho sám vkládat. Stará haeblerovská kniho-
v"da ovliv+ující nás z!N"mecka není dnes u# udr#itelná. Byla velice zam"'ena 
pozitivisticky *i spí(e staticky jen na knihu jako#to objekt a!je(t" si netrou-
fala sledovat knihu a!knihovny z!hlediska *tená'sk,ch zájm/ a!vlastní recepce 
textu, jak se to d"je práv" dneska. Ani# bych si dovolil popírat obrovské d"dic-
tví po star(ích generacích, nemohu u!nás nevid"t velk, badatelsk, dluh, a!to 
je(t" z!období, kdy tato pozitivistická v"da byla ve fóru. Nará#íme toti# na ob-
rovské manko díl*ích i!souhrnn,ch v"deck,ch prací. Chybí d"jiny knihtisku, 
d"jiny kni#ní vazby, d"jiny ilustrací, tak#e zatím není vybudován pevn, základ, 
na n"m# bychom si mohli dovolit za*ít stav"t socio -kulturní disciplínu o!v,voji 
*tená'sk,ch zájm/, o!interferencích mezi mecená(em, edi*ní politikou tiska'e 
a!tlakem *tená'ské obce.

Vy jste do na#í knihov!dy v"osmdesát)ch letech vstoupil tak+íkajíc od podlahy. Se-
stavil jste rejst+íky ke Knihopisu (V345 $%&0) a"navíc jste pozd!ji celkovou kon-
cepci této základní bibliografické p+íru*ky pro star#í období podrobil kritice pro 
její omezenost danou *eskou lingvocentri*ností (4678 9::;). Jak vlastn! defino-
vat bohemikum?

Obávám se, #e tak jak to bylo od pradávna jedno ka#dému badateli v!n"mecky 
mluvících zemích, tak je to dneska pova#ováno za nepodstatné i!u!nás. Zní 
to samoz'ejm" jako velice rychle vyst'elená odpov"), ale v!zásad" na tako-
véto minuciózní problémy, tedy co je to jazykové bohemikum, co je to cizoja-
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zy*né bohemikum nebo územní bohemikum, na to si dneska poh'íchu nikdo 
nehraje. Poslední v"decká a!dosti bou'livá diskuze na toto téma byla ve sbor-
níku .eská bibliografie okolo roku $%2: (H3<=> $%0%, J76?4@>A $%2$) a!od té 
doby tento problém absolutn" nikoho nevzru(uje, pon"vad# v!podstat" je to 
téma, které vypl,vá z!historické bibliografie. A!jak známo!– alespo+ odbor-
ník/m nebo i!pou*en,m laik/m!– historická bibliografie je u!nás v!troskách. 
Jak byla od dob první republiky nebo je(t" b"hem padesát,ch let vlajkovou 
*i dokonce jedinou disciplínou na(í knihov"dy a! její vitrínou sm"rem k!za-
hrani*í, tak bohu#el v!posledních letech ve v(ech k!tomu povolan,ch insti-
tucích upadla, 'e*eno velmi eufemisticky, do stadia hibernace. Knihopis, na 
kter, jste v!souvislosti s!m,mi rejst'íky u# narazil, v!podstat" p'estal z!admini-
strativního hlediska existovat p'ed léty, kdy jej po*ala pokr,vat jen p/lka stálé 
pracovní síly, spí(e je(t" mén". A!to, #e p'ed n"kolika m"síci bylo ukon*eno 
kni#ní vydávání první 'ady dopl+k/, umo#nila jednak práce star(ích generací 
a!jednak polosoukromé úsilí n"kolika jedinc/. Cizojazy*ná bohemika jako#to 
pandán ke Knihopisu, troufám si 'íci, i!kdy# kolegyn" to neusly(í rády, #ivo'í, 
bibliografie kramá'sk,ch písní nemá doposud #ádn, hmatateln, v,stup, ná-
rodní retrospektivní bibliografie $%. století *ili pokra*ování Knihopisu dnes 
existuje jen v!podob" sken/ star,ch nezredigovan,ch záznam/, a!to nemluvím 
o!bibliografii administrativních tisk/ (artikul/ a!v(ech t"ch cirkulá'/). Nará-
#íme zde tedy na dva letité problémy. Prvním je institucionální rozdrobenost. 
Zatímco v(ude v!cizin" je organiza*ní struktura retrospektivní národní bib-
liografie vybudována na podklad" gescí pom"rn" jednodu(e a!pr/hledn", my 
si #ijeme naopak v!nepochopitelném luxusu a!kup'íkladu Knihopis ponechá-
váme od devadesát,ch let na dvou kolejích, v!Národní knihovn" a!v!Kabinetu 
pro klasická studia *ili ve Filozofickém ústavu AV BR. S!takto neprovázanou 
strukturou pak souvisí problém je(t" fatáln"j(í, toti# naprosto chyb"jící ce-
listvá koncepce, která by sjednotila odborná hlediska, formu bibliografování 
a!zp/soby prezentace spojené s!digitálním záznamem. Tak#e i!v!tomto ohledu 
máme za cizinou, kterou nám reprezentují t'eba funk*ní systémy VD /0 nebo 
VD /1, obrovské zpo#d"ní.

Nem!la by ale retrospektivní bibliografie dávat podn!ty k"bádání, b)t jak)msi 
jeho zázemím?

Je to jedno ze zázemí, které dává podn"ty, a!jist"#e není jediné. Já je(t" pamatuji 
situaci, kdy asi roku $%&C se v(ichni p'ední historikové!– a!nejen literatury!– 
sm"rem k!ministerstvu kultury manifesta*n" postavili za obnovení Knihopisu, 
proto#e si bez n"j svou práci nedokázali p'edstavit. Nechci tím 'íct, #e dnes je 
práv" toto ka#dému jedno, ale v"t(ina mlad(ích koleg/ vysta*í s!elektronic-
kou podobou kastigovaného Knihopisu a!po pramenné základn" se dále nepídí. 
A!kolik máme dnes vlastn" paleobohemist/? Mám dojem, #e o!takové dv" t'e-
tiny mén" ne# p'ed n"kolika desetiletími.



ČESKÁ L ITERATURA 2/2011 — ROZHOVOR 246

Celkov) v)sledek je dnes takov), -e bohemista, i"ten nejvzd!lan!j#í, nemá o"star#í 
literatu+e, pokud na ni není zam!+en, tak+ka -ádné pon!tí…

Ale já vám odpovím otázkou: A!kdo to dneska rozezná? Já nejsem pesimista, 
ale v!oblasti star(í literatury je badatelská konkurence nebo zdravá polemika 
s!kolegiálními v,sledky tak'ka nulová. Pro* se taky divit, kdy# historii litera-
tury dnes po*ínáme pozdním $%. stoletím. Pro* se pozastavovat, kdy# dne(ní 
mladá generace badatel/ není zvyklá p'icházet do studoven a!za*íná se upínat 
pouze k!internetu. Podívejte se k!nám na Strahov, podívejte se do Klementina, 
pokud v/bec, v!badatelnách sedí stále tití#, které já z!minulého století pamatuji 
ve v"ku mlad,ch sle*en a!pán/, jen#e dnes u# notn" zestárlí.

P+ipravujete k"vydání knihu o"*eském knihtisku /0. století. I"kdy- pro literární his-
toriky to nebude znít t+eba p+íli# lib!, jde po dlouhé dob! o"jedinou syntézu star#í 
literatury, nazíranou trochu z"jiného úhlu.

Sna#ím se alespo+ *áste*n" p'ekr,t dluh, kter, jsme po celé 9:. století tla*ili 
p'ed sebou, a!to je jak,si p'edstupe+ k!napsání syntetick,ch d"jin. Kdybychom 
se dnes cht"li pou*it, jak to d"lají ve Francii, N"mecku nebo Polsku, a!cht"li 
vkro*it do vod naz,van,ch kni-ní kultura, tak si myslím, #e splá*eme nad v,-
d"lkem. Nará#íme na obrovsk, p'íkop neznalostí základního materiálu. Tak 
jako p'i psaní Encyklopedie i!tady riskuji ur*itou v,tku, která asi bude na mou 
adresu vyslovena: #e to je p'íli( pozitivistické a!p'íli( poplatné n"mecké kniho-
v"d" po*átku 9:. století, ale já myslím, #e jakkoli mohou takovéto kritiky za-
znít, bez podrobného zmapování materiálu a!zvládnutí terénu budoucí syntézy 
nep'icházejí v!úvahu. Ani zahradní domek se nedá postavit na písku.

Jak) je Vá# postoj k"dosavadnímu bádání?

Dám p'íklad na Melantrichovi, o!n"m# existuje kní#ka Franti(ka Rachlíka 
(RADE?F> $%C:), která je v/bec první monografií o!*eském tiska'i. Nevznikla 
v(ak z!popudu *ist" v"deckého, ale presti#ního!– akciová spole*nost Melant-
rich slavila toti# tiska'ovo C0:. v,ro*í. Dneska u# nehraje #ádnou roli, na jak 
dlouhou dobu Rachlík vlastn" upevnil ve spole*nosti názor, #e Melantrich po-
b,val u!Johanna Frobena v!Basileji, proto#e disponoval jedním z!jeho signet/. 
Tato v,p/j*ka v(ak absolutn" nic nedokazuje. Rachlík, takto #urnalista a!pro-
zaik, nikoli (kolen, d"jepisec knihtisku, sice p'i psaní vynalo#il obdivuhodné 
úsilí, ale nemohl nic tu(it o!nadnárodním vlastnictví signet/, které se z!úcty 
k!majiteli nebo kv/li oblib" emblematického motivu p'ejímaly na dálku. Tehdy 
neexistovalo #ádné autorské právo, tak#e podobn,ch p'íklad/ najdeme v!ci-
zin" spoustu. Pominu -li desítky osv"tov,ch text/ napsan,ch po Rachlíkov" 
monografii, poslední práci na melantri(ské téma p'edstavuje Obecné dobré od 
Mirjam Bohatcové (B3EA5D3G= 9::0), co# je svod star(ích autor*in,ch text/ 
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a!mlad(ích názor/, ale poh'íchu velmi tenden*ních. Btená' musí mít obrov-
skou trp"livost, pokud by se cht"l dobrat n"jakého celistv"j(ího názoru na Me-
lantrich/v podíl p'i v,voji *eské knihy. Nechci se tady uchylovat ke kritice, 
proto#e v"deck, odkaz Mirjam Bohatcové hluboce ctím, ale v(imn"te si, jak 
je hned v!úvodu odbytá ona filozoficko -politická kategorie obecného dobrého, 
*ili to první, co *tená' od monografie o*ekává! Pokud nevysedí m"síc v!k'esle 
a!nevy*te si v(e z!editovan,ch p'edmluv sám, nic nezjistí, nebo- v!úvodu je jen 
jakási stru*ná definice tu(ím z!Ottova slovníku. Ale ono obecné dobré je sku-
te*n" hnací motor edi*ní politiky celého $2. století!– to byla slu#ba spole*nosti 
konaná skrze vzd"lání, morálku, skrze léka'skou, jazykovou nebo právnickou 
osv"tu, poznáváním minulosti a!podobn". Stojí za to podniknout v!této oblasti 
mnohonásobn" hlub(í sondu.

Nejste a- p+ehnan! kritick)?

Myslím, #e nikoli. Jsem jen dalek glorifikovat cokoli jenom z!toho d/vodu, #e po-
t'ebuji n"co jiného potla*it. Hledám spravedlnost a!v!rámci sv,ch znalostních 
dispozic jistou autenticitu. Pokud jsme zap'edli hovor o!Melantrichovi, nechci 
mu upírat p'ínos pro rozvoj m"(-anské literatury, ale ve srovnávacím m"'ítku 
nevychází a# tak vysoce. To neberte jako v,tku v/*i Rachlíkovi ani Bohatcové, 
tím mén" proti Melantrichovi, kter, i!p'es moji zdr#enlivost znamenal pro roz-
voj na(í kni#ní kultury tolik co celá generace jeho souputník/. Nechci v(ak 
roz(i'ovat panteon *esk,ch osobností podporujících na(e národní sebev"domí 
nebo fungujících jako zp"tná brzda proti kulturnímu vlivu n"meckému. Tím 
mén" chci zkreslovat sv/j pohled p'es n"jaké konfesní br,le. To, co jsem te) 
uvedl, byly t'i silné limity, kv/li nim# a- za první republiky, za 9. sv"tové války 
i!po ní vznikla 'ada deformací. Já nechci v,zkum znásil+ovat tak, aby znovu vy-
zn"l kup'íkladu ve prosp"ch Melantricha, proto#e pak také zaml*ím, jak byl 
*esk, knihtisk slab, a!*esk, *tená' málo kultivovan,. Chci *istou pravdu padni 
komu padni. A!to i!za cenu, #e t'eba Melantrichovu Bibli /213, která se u!nás 
po léta adoruje jako sakrosanktum domácího knihtisku, prohlásím za levnou 
imitaci Severinovy Bible /241. Bohu#el ta dv" vydání z!hlediska v,tvarné kon-
strukce nikdo nesrovnal. Anna Císa'ová -Kolá'ová, která pro p'íslu(ná hesla 
Knihopisu d"lala hlubokou bibliografickou sondu, je p'ed sebou m"la, ale jí (lo 
jen o!statickou evidenci v,zdobného potenciálu, nikoli o!hodnocení v!pohybu. 
Kdy# v(ak ob" edice za*nete vnímat spole*n", tak zjistíte, #e i!ono novum!– první 
domácí biblick, ilustra*ní cyklus Floriana Abela a!Franceska Terzia z!roku 
$0;:!– není nic jiného ne# trpná adaptace Severinova obrazového materiálu.

V"*em tedy vidíte slabiny star#ího v)zkumu?

Základní slabinu vidím v!neexistenci koncepce knihov"dy jako celistvého 
oboru, kterému se a# donedávna nepoda'ilo protla*it se do vysoko(kolského 
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v,ukového programu a!kter, nem"l a!prozatím ani nemá zastání ve sfé'e jaké-
hokoli akademického ústavu. Metodologické v,hrady m/#eme pak adresovat 
tém"' na jakoukoli star(í knihov"dnou práci, pon"vad# trpí bohu#el dv"ma ne-
dostatky: Zaprvé pro jejich autory neexistovalo v!podstat" nic jiného ne# *eská 
kniha. Badatelé se pramálo dívali do zahrani*í na analogick, v,voj a- u# da-
ného #ánru, nebo jeho grafické tradice, tak#e byli schopni prohla(ovat za no-
vum n"co, co v!cizin" existovalo u# drahn" let. Zadruhé star(í auto'i izolovan" 
zkoumali v#dy jen jednu tiskárnu. P'ípadnou konkurenci, nato# dobov, trend 
a!vliv siln"j(í kultury u# ponechávali zcela stranou. Proto nebyl problém zkres-
len" prohlásit ur*it, jev za typicky *esk,, i!kdy# p'i(el p/vodn" z!N"mecka. Tak 
nám dodnes kup'íkladu uniká vliv Norimberku na *eskou písma'skou kulturu 
i!na ilustraci. Star(í badatelé se navíc zajímali pouze o!tiska'skou produkci po-
depsanou, to znamená jen tu, která je lehce identifikovatelná probírkou Kniho-
pisu nebo podobného kompendia. Ale to, co bylo vydáno anonymn", z/stávalo 
jako neza'aditelné po dlouhá léta stranou zájmu. Provedete -li v(ak na základ" 
typologického rozboru atribuci, uká#e se, #e obraz lí*en, pouze studiem po-
depsan,ch v,robk/ bude na mnoha místech nutné korigovat. Monotónn" po-
jímaná tiskárna vypadá najednou slo#it"ji jako mnohostrann" vybrou(en, 
drahokam. Nap'íklad takzvané bratrské tiskárny první poloviny $2. století byly 
a# na v,jimky nuceny tisknout, aby se u#ivily, i!literaturu nebratrskou a!na 
druhé stran" pravov"rn, utrakvista pracoval zase pro Jednotu bratrskou, pro-
to#e prost" získal zakázku, nehled" k!*ist" katolickému profilu, kter, ve *ty'i-
cát,ch i!padesát,ch letech nebylo mo#no je(t" udr#et, neb takov, provozovatel 
'emesla by asi zem'el hladem.

Jsou tedy oblasti badatelsky doposud neprozkoumané?

Pokud si vezmete jakoukoli v"t(í publikaci o!d"jinách knihtisku!– t'eba Z"d!jin 
*eského knihtiska+ství Be+ka Zíbrta (ZFH<5 $%$C), D!jiny *eského knihtisku od 
Josefa Volfa (V3?I $%92), koneckonc/ i!.eskou knihu v"prom!nách staletí od Mi-
rjam Bohatcové a!kolektivu (B3EA5D3G= 75 A?. $%%:) nebo i!*lánky Bohatcové 
o!bratrsk,ch tiska'ích –, nep'ehlédnete její literárn"historické sm"'ování. 
V(echny p'íru*ky p'evypravují obsahy d"l a!podávají komentovanou historii 
edi*ní politiky. P'itom pozornost je v"nována v#dy stále stejn,m památkám 
„vy((í“ literatury, ale tomu, co tvo'ilo denní chleba tiska'e a!co bral *tená' 
do rukou tém"' ka#dodenn", se v"t(ina autor/ vyhnula. Dám vám p'íklad. U# 
dlouho pova#ujeme cyklus ilustrací k!Hájkov" Kronice *eské z!roku $0J$ za lát-
kov" v,jime*n,, ale #e se na(e kniha jinak sytila novozákonními christologic-
k,mi cykly, to objevujeme a# nyní. Obrovské desideratum d"jin knihtisku, a* 
je to pro laika nepochopitelné, p'edstavuje oblast písma a!ilustrace. My zatím 
nevíme, jak,m písmem se kdy a!co tisklo, odkdy zde byl (vabach, kdy skon*ila 
bastarda a!kdy jsme vstupem fraktury získali písmov, fundus kompatibilní s!ci-
zinou. To nikoho dosud nezajímalo!– nebo mám spí( podez'ení, #e by i!zajímalo, 
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kdyby studium nebylo tak pracné a!kdyby nenaru(ovalo v#ité národovecké 
pojetí d"jin, pon"vad# lví podíl na formování písma'ské, ilustrátorské i!edi*ní 
slo#ky *eské kni#ní kultury by musel b,t p'iznán Norimberku. Ale jak chcete 
vybudovat solidní pohled na um"ní *i 'emeslo, kdy# nebude znát základy? 
T'eba #e se pozdním odlo#ením bastardy v!podstat" za*alo uzavírat staré go-
tické období a!#e teprve vstupem n"meckého (vabachu a!fraktury se naopak 
za*aly otevírat dve'e novorenesan*ního prostoru? Nebo #e *eská ran"rene-
san*ní ilustrace je tvo'ena pracemi norimbersk,ch grafik/ Dürerovy (koly? 
Jak chcete mluvit o!kni#ní kultu'e, kdy# nevíme, s!jak,mi problémy se prosa-
zovala antikva pro tisk text/ v!národním jazyce? Jakkoli jde o!témata prvo-
'ad" knihov"dná, pou*it se z!nich m/#e i!historik literatury nebo jazykov"dec.

Ano, typografická kritika je dokonce víc ne- to, dává dnes i"podn!ty filologickému 
bádání…

Kdy# kolega Ond'ej Koupil psal svoje Grammatyká+e (K3KL4? 9::;), m"l sva-
tosvatou pravdu a!mo#ná p'itom ani nedocenil hloubku své my(lenky, kterou 
naprosto potvrzuji, #e hranice mezi historickou lingvistikou a!mezi jist,mi sfé-
rami knihov"dy je men(í, ne# si po'ád je(t" doká#eme uv"domit. To jsou dv" 
oblasti, které k!sob" doléhají na t"sn, styk, ba dokonce se v! jistém smyslu 
prolínají. Podíváme -li se na práci Jaroslava Poráka o!hláskosloví (P3<=> $%;%), 
práci naprosto geniální, p'ece jenom je v!ní jist, nezapln"n, prostor, pon"vad# 
Porák byl lingvista a!o!písma'ství, písmolijectví a!druzích písem, o!jejich zahra-
ni*ním nebo domácím p/vodu samoz'ejm" nebádal. Av(ak práv" tyto z'etele 
nákupní a!'emeslné neboli saze*ské spolu s!chutí i!nechutí *esk,ch tiska'/ 
vyjít *tená'i vst'íc, to jsou aspekty, které na konci $0. a!na po*átku $2. sto-
letí ovlivnily distribuci diakritick,ch znamének pronikav"ji ne#li n"jak, pohyb 
uvnit' mluveného jazyka.

M,-ete díky tomu dolo-it, -e pravopis byl konzervativn!j#í ne- v)slovnost?

Je to obdobn, pohled jako ten, kter, jsme si tu vylí*ili na samém za*átku, to-
ti# pohled akademick, na pohyb látek a!#ánr/ ve star(í *eské literatu'e versus 
skute*nost, která je dána formou památky mí'ící skrze n"jakou distribu*ní sí- 
k!*tená'i. Existoval -li rukopis t'eba v!patnácti opisech, m"l jist" men(í ohlas 
ne#li tisk, kter, vy(el v!n"kolika stovkách, *i dokonce tisících exemplá'/, a!tu-
dí# se rozprost'el do mnohem (ir(í komunity recipient/. U!v,voje hláskoslov-
ného systému jde o!to samé. Mohu zkoumat zm"ny pravopisu mezi polovinou 
$0. a!polovinou $2. století a!vytvá'et si na n" jakési akademické názory, ale 
neberu -li v!úvahu, #e pravopis byl v!poslední fázi stvrzován 'emesln,m umem 
saze*e, kter, se 'ídil základním zákonem udr#et prav, okraj stránkové sazby, 
jsou mé náhledy odtr#eny od praxe. Jakmile toti# saze*i na konci 'ádku z/stala 
mezera, tak se vrátil a!se sazbou nakládal jako s!tahací harmonikou. Kde to 
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bylo mo#né, tak bu) písmeno ubral, nebo zase p'idal, tak#e konzervoval n"co, 
*emu dnes 'íkáme monoMongizace *i diMongizace, sahal po geminátech a!po-
dobn,ch p'ístupech, ani# by se 'ídil n"jakou pravopisnou normou, proto#e ta 
ani neexistovala. Já te) jenom velmi skromn" dopl+uji geniální nárys Porák/v 
o!názor, #e podstatn,m hybatelem toho, co dnes ozna*ujeme za regresivní nebo 
progresivní postoj k!fixaci textu, byla jak 'emeslná stránka saze*ského pro-
jevu, tak ochota v!cizin" zakoupen, (vabach dodate*n" opat'it diakritick,mi 
znaménky. D/le#it, byl toti# po*et takto upraven,ch liter. Pokud jich saze* ne-
m"l dostatek, pak je(t" na po*átku $2. století bez skrupulí slovo pán vysadil 
jako paan. A!to byl prosím (vabach jako#to textové písmo diakritizován nej-
lépe. Ale vyzna*ovací písma, která se k!nám taky dostávala z!ciziny jako vy'a-
zená *ili ve své podstat" bazarov", diakritizována nebyla, anebo jen minimáln", 
proto#e kv/li n"kolika málo titulk/m si tak velkou investici ná( (etrn, tiska' 
dovolit nemohl. Po polovin" $2. století v(ak u# i!*eské tiskárny pracují standar-
dizovan", saze*ova benevolence v!p'ístupu k!sazb" mizí a!b"hem $;. století pro-
blematická diakritika p'etrvává jen ve sfé'e kvantity samohlásek.

Mohou se podobná zp+esn!ní t)kat i"literární historie?

Mapa literárního v,voje a!knihtisku zvlá(t" zdá se b,t mnohem plasti*t"j(í, 
ne# jsme si doposud dokázali p'edstavit na základ" toho, co bylo poznáno, pro-
bádáno a!v*len"no do akademick,ch norem. A!to p'edev(ím díky tomu!– a!ne-
budi# to bráno jako v,tka –, #e v,zkum star(ího knihtisku u!nás byl po dlouhou 
dobu zam"'ován v,b"rov", tudí# neautenticky. Tak se k!na(í minulosti prag-
maticky postavilo u# obrození, pak první republika a!o!padesát,ch a!(edesá-
t,ch letech nemluv". V#dycky se vycházelo z!jungmannovského modelu, kter, 
pamatoval na tvorbu jazykov" *eskou a!cizojazy*nou produkci pomíjel, jako 
by neexistovala. Vedle tohoto diskutabilního hlediska panovala pot'eba doká-
zat odst'ediv" opozi*ní proud oproti proudu oficiálnímu, a!proto se nejd'íve 
a!vlastn" v/bec jako jediné prostory prozkoumaly dílny bratrské, ale nikoli 
st'ediska oficiální nebo loajální. T"mto konfesn" zam"'en,m badatelsk,m ge-
neracím se nehodilo do krámu 'íci, nap'. #e bratrsk, knihtisk podléhal vliv/m 
(v,carského man,rismu. Ne(lo p'iznat vlivy ciziny, ale byla pot'eba v(e prokla-
movat jako *ist" tuzemskou tradici nebo domácí novum prosté stylov,ch prvk/ 
zahrani*ních. Ivan*icko -kralická tiskárna byla prohlá(ena za málem v/d*í cen-
trum 'emesla u!nás v!$2. století, ale fakt, #e po p'enesení do Le(na zplan"la, 
proto#e u# pozbyla ochrany moravsk,ch aristokrat/ a!musela se vyrovnávat 
s!konkurencí polského 'emesla, se nep'ipou(t"l. To je toti# skute*nost, která 
nebyla #ádoucí, tak#e se bádalo jen o!etap" na na(em území v!Ivan*icích a!Kra-
licích, ale co následovalo, to by u# naru(ovalo jednozna*n, piedestal, na n"j# 
byla tiskárna vyzdvi#ena. A!takov,chto diskrepancí je mnoho a!mnoho a!je za-
pot'ebí je postupn" odstra+ovat. Nelze v(ak v"c odb,t jen tak n"jak,m konsta-
továním, v(e je t'eba dolo#it trp"liv,m heuristick,m studiem, jím# man" vracíte 
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obor o!n"kolik desítek let zpátky do doby, kdy si takovéto fundamenty, nezatí-
#ené ov(em konfesními nebo politick,mi z'eteli, vytvá'eli N"mci, Poláci nebo 
Francouzi, kte'í tak dneska u# mohou klidn" bádat v!socio -kulturní nadstavb".

M!l byste je#t! n!jak) p+íklad blízkosti literární historie a"knihov!dy?

Bude z!jiného soudku, z!v,zkumu cizojazy*né literatury!– jak,m zp/sobem se 
na na(em území prosazovala, jak byla po*etná, jak byla recipovaná, jak, asi 
byl její ohlas atd., proto#e to jsou pole naprosto nepokrytá. Cizojazy*ná litera-
tura se do rudolfínsk,ch dob vyvíjí zhruba ve dvou etapách. Ta star(í má cha-
rakter velmi 'ídké latinské polemiky na obranu utrakvismu, ale ve dvacát,ch 
letech $2. století kon*í. Po pauze nastává nová etapa, která souvisí s!prosaze-
ním humanistického básnictví jako tehdy módního produktu. A!tady lze nalézt 
nejp'ekvapiv"j(í v,sledky narozdíl od po*átku $2. století, proto#e zatím se uka-
zuje, #e humanistické básnictví k!nám p'i(lo jako náhrada za okle(t"né mo#-
nosti knihtisku po (malkaldské válce roku $0J;. Do té doby jestli napo*ítáme 
dva u!nás ti(t"né tituly tohoto #ánru, tak to je moc. V(echny ostatní domácí ru-
kopisy vydávaly tiskárny zahrani*ní!– mimochodem také proto, #e *e(tí tiska'i 
v/bec nepot'ebovali vlastnit antikvu a!pro humanistu dvacát,ch a# *ty'icát,ch 
let nebylo p'ípustné, aby n"jaké latinské epithalamium vzniklo ze (vabachové 
sazby. Roku $0C2 se v(ak v!Praze usadil tiska' Jan Had, p'i(l, z!Norimberku, 
a!ten u# první antikvu v!pot'ebném mno#ství vlastnil. Vytvo'ila se konkurence, 
s!ní# se museli vyrovnat i!jeho tuzem(tí kolegové, a!antikva k!nám po*ala prou-
dit siln"ji. Poté, co Ferdinand po t'íletém zákazu knihtisku za*al otevírat tis-
kárny, 'emeslník/m se najednou nabídl #ánr nejen v(ude venku oblíben,, ale 
taky ideologicky bezkonfliktní, proto#e formáln" velice pestrá latinsky psaná 
duchovní *i sv"tská poezie nenará#ela na n"jaké politické z'etele, které byly 
tehdej(í mocí, a- u# Hradem, hejtmanem nebo konzisto'emi, pe*liv" sledo-
vány. A!tiska'ské dílny, nov" vybavené pot'ebnou antikvou, tady najednou na-
(ly n"co, *ím vyhov"li mód" a!co bylo mo#no nacpat do ch'tánu cenzor/. Kdy# 
si vezmete jakékoli gratulatorium, u# na titulních stranách *teme hrdou p'i-
pomínku „Cum consensu …“ nebo „S!cenzurou toho a!toho“. Tiska'i tak vy-
lovili dosud opomíjen, typ literatury, rádi jej p'edkládali k!cenzu'e a!p'itom 
si jednou za *as, v!podstat" tajn" a!t'eba i!bez uvedení povinn,ch impresor-
sk,ch údaj/, vytiskli n"co z!polemické *i protihabsburské literatury. Dal(í p'í-
klad toho, jak nep'ízniv, spole*ensko -politick, v,voj vlastn" umo#nil *esk,m 
tiska'/m po roce $0J; za*ít (í'it latinské humanistické básnictví, a!tak se do-
stat na úrove+ edi*ních program/ zahrani*ní konkurence. A!pokud n"kdo na-
mítne, #e jsem jako p'íklad zvolil #ánr málo hodnotn,, p'ipomínám publika*ní 
explozi rudolfínské éry, která není zalo#ena na ni*em jiném ne# na rozvoji hu-
manistického básnictví. Ostatn" stejn, pohyb se odehrál o!n"jak,ch padesát 
let pozd"ji, kdy jsme se v!pob"lohorské dob" stali evropskou velmocí kramá'-
sk,ch písni*ek.
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Kramá+ské písn! jsou lákavé téma, ale mluvil jste o"tajn! roz#i+ované literatu+e?

Schváln" vzpomenu nejprve podnik, v!n"m# si *esk, *tená' i!p'es jeho ofici-
ální rámec dokázal najít prvky protestu. Mám na mysli adaptaci Münsterovy 
Kozmografie *eské z!roku $00J. Ideovou *istotu textu hlídali lekto'i a!cenzo'i, 
ale jakmile se rukopis dostal do tiskárny, knuta pominula a!Janu Koso'skému 
se poda'ilo n"kde za J&:. listem umístit dva druhy iniciál s!Janem Husem. Ne 
snad jen proto, #e je ve své díln" m"l jako d"dictví po p'íbuzném Pavlu Se-
verinovi, ale asi taky kv/li #elené rovnováze, proto#e o!Husovi není v!textu 
pochopiteln" ani zmínka. V!Kozmografii je mimoto oti(t"n krásn, oficiální 'í(-
sk, znak jako obrazov, doprovod zoologické pasá#e o!v(e#ravém ptáku or-
lovi!– myslím, #e tady se 'emeslník/m zda'ila dokonce u# jakási perziflá#, která 
soudobému *tená'i zajisté neunikla. Takov,ch projev/ zjevného odporu je ví-
cero. Souvisejí velmi úzce s!patisky. T'eba Bartolom"j Netolick, byl minul,mi 
generacemi knihov"dc/ pova#ován za loajálního katolického tiska'e, ale on, 
aby se u#ivil, musel chudák tisknout i!v"t(inov" #ádanou nekatolickou litera-
turu, kterou v(ak distribuoval bez uvedení svého jména, pon"vad# by narazil 
u!svého z'izovatele, krále Ferdinanda. Pracoval anonymn" a!s!pou#itím mate-
riálu, kter, nepou*enému *tená'i signalizoval jinou dílnu, tedy (lo o!v"domé 
patisky zakr,vající skute*n, p/vod tisku. Tímto zp/sobem byla u!nás v!letech 
$0J2 a!$0J; roz(i'ována takté# ve(kerá protihabsburská i!proti'ímská satira. 
Proto#e star(ím badatel/m, konkrétn" literárnímu historikovi Josefu Jire*kovi, 
'emeslné minuciózní projevy v"domého plagiátorství unikaly, z!bezradnosti 
tuto *ást literárního spektra prohlásili za v,pomoc n"meck,ch tiskáren.

Je je#t! mo-né v"/0. století v,bec n!co objevit?

No to bychom se divili! Schváln" jsem u#il plurál, proto#e nepat'ím mezi skep-
tiky, kte'í 'íkají, #e v(echno u# je objeveno. Zaprvé to, co dnes posuzujeme jako 
obraz kni#ní kultury $0. a!$2. století, je, troufám si tvrdit, pouh, zlomek sku-
te*né produkce. Zejména to platí pro po*átek $2. století, ale pravd"podobn" 
i!pro prvotisky, proto#e v!mnoha p'ípadech máme tiskárnu dolo#enou ob t'i 
roky, co# samoz'ejm" teoreticky vzato mohlo b,t!– (lo o!tiskárnu, která praco-
vala pouze tehdy, dostala -li zakázku, a!pak se majitel upnul na kramá'ství, do-
lování nebo p'e(el k!písa'ské profesi. Ale spí( si myslím, #e to byly pr/b"#n" 
pracující dílny, jen#e bohu#el do dne(ní doby se produkce ur*it,ch let neza-
chovala. To nám potvrzuje studium jednolistov,ch nást"nn,ch kalendá'/, kte-
r,m 'íkáme minuce. Za posledních p"t let se objevila 'ada neznám,ch zlomk/ 
z!tiskáren, u!nich# bychom tuto produkci o*ekávali nejmén", nebo bychom ji 
nehledali v/bec!– t'eba u!Mikulá(e Koná*e z!Hodi(kova. Koná* byl lep(í p'e-
kladatel ne# 'emeslník zam"'en, hodn" na beletristické publikace, a!najed-
nou vidíme, #e i!on si p'ivyd"lával tímto komer*n" zdatn,m médiem. Nedávno 
kolegové v!Olomouci objevili jím podepsanou spodní *ást minuce na rok $0$;. 
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Kdy# si potom dnes známé minuce se'adíte chronologicky a!po*ítáte -li s!tím, 
#e nutn" vycházely ka#d, rok, jak ostatn" kalendá'e vycházejí dodne(ka, na-
razíme na obrovské ztráty. To je jeden z!d/vod/, kter, m" vede k!názoru, #e 
*ást produkce!– mo#ná #e dokonce v"t(í *ást!– neznáme. Zále#elo na nákladu, 
kter, v!té dob" dosahoval zhruba dvou stovek exemplá'/. U!knih typu Ezo-
povy bajky si m/#eme b,t jisti, #e titul (el z!ruky do ruky a!byl nakonec natolik 
opot'ebovan,, #e si jej studenti vkládali na zimu do bot, aby se zah'áli. Práv" 
proto jsou stále mo#né nálezy neznám,ch titul/, by- ne v!úplnosti, ale pouze 
ve fragmentech, t'eba v!jednom listu. Mn" se p'i systematick,ch prohlídkách 
poda'ilo ud"lat v!posledních p"ti letech takov,chto nález/ hned n"kolik. Mezi 
t"mito nov,mi nálezy stojí z!literárního hlediska na prvním míst" zlomek sou-
boru, kter, se naz,vá Gesta Romanorum. To je velmi zásadní novum, proto#e 
o!vydání tiskem jsme u!nás dosud nev"d"li. V!Národním muzeu chovají list 
z!povídky o!*arod"ji Vergiliovi, kter, se neklamn" svou typografií hlásí do Ba-
kalá'ovy dílny a!pravd"podobn" podle stavu diakritiky nep/jde o!prvotisk, ale 
o!ran, paleotyp z!po*átku $2. století. Te) v(ak nastává problém, jestli m/#eme 
tento list pova#ovat za poz/statek celého souboru Gest, anebo zda jde o!text 
samostatn" vydané povídky. To není mo#né ur*it, proto#e dan, fragment nemá 
signaturu, tedy zna*ku pro *íslo listu v!daném archu, abychom podle ní dovedli 
'íct, #e tento list je v!po'adí 'ekn"me u# dvacát,. Ka#dopádn" umíst"ní do Ba-
kalá'ovy tiskárny konvenuje jeho edi*nímu programu, proto#e on byl jeden 
z!mála tiska'/, kter, neprost'edkoval *tená'i pouze látky sou*asné, ale i!látky 
st'edov"ké. Z!*eské literatury Karla IV. nebo Václava IV. má takov,chto revita-
lizací více, ka#d, si jist" vzpomene na satiru Podkoní a"-ák.

Byli *e#tí tiska+i inspirátory kulturního -ivota *i dobové vzd!lanosti, jako tomu 
bylo jinde v"Evrop!?

Jde o!to, jak, byl kulturn" -vzd"lanostní profil a!jaká byla kulturn" -osv"tová 
síla t"chto st'edisek. Ve srovnání se zahrani*ní praxí se u!nás jeví na nesrov-
nateln" ni#(í úrovni, proto#e o!centrech, v!nich# by se jako v!n"jaké akade-
mii kumulovali názorov", nábo#ensky a!kulturn" p'íbuzní protagonisté, #ádné 
hmatatelné zprávy nemáme. M/#u si samoz'ejm" ud"lat jistou p'edstavu, #e 
kup'íkladu s!tiskárnami Jana Koso'ského nebo Ji'ího Melantricha byl spojen 
p'edev(ím Sixt z!Ottersdorfu, s!tiskárnou Güntherovou zase Jan Stran"nsk,, 
a!i!p'esto, #e takov,chto individualit bylo samoz'ejm" víc, nemohu tvrdit, #e 
se prezentovali stejn" manifesta*n" jako t'eba u!Johanna Frobena v!Basileji. 
Takovou sílu a!takov, ohlas v!praxi na(e rigidn" formované utrakvistické tis-
ka'ství rozhodn" nem"lo. Velká pou*ení v!tomto sm"ru sk,tají p'edmluvy 
tisk/ vznikl,ch v!Bechách, kter,m jsme taky obrovsky dlu#ni. Nará#íme tu 
na jednu okolnost, toti# #e inspirátory a!v/dci literárního #ivota nebyli ani 
tak p'íslu(níci n"jak,ch tiskárensk,ch akademií, ale nejprve staropra#(tí pa-
tricijové, pak kn"#í a!*e(tí aristokrati. V!desítkách p'edmluv *teme pod"ko-
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vání p'ekladatele n"jakému aristokratovi!– prvním z!nich byl Ond'ej Ungnád 
ze Suneku!– za to, #e byl po#ádán, nebo dokonce p'inucen p'íkazem po'ídit 
p'eklad. Navíc je(t" po p'íznivé akceleraci na samém prahu $2. století, jí# se 
ú*astnili 1eho' Hrub, z!Jelení a!Viktorin Kornel ze V(ehrd, p'i(lo okolo roku 
$09: naprosté p'eorientování k!radikální literatu'e polemické a!prohumani-
stické snahy zp'ístupnit *eskému publiku v!(títenském slova smyslu látky ci-
zího p/vodu dlouhodob" kon*í. Kulturotvorná role tiskáren byla tedy velmi 
malá, a!to u# proto, #e kapitálové zabezpe*ení 'emesla v!Bechách v/bec nelze 
pom"'ovat cizinou!– u!nás se tiska' málokdy odhodlal pro risk a!v,robu zahá-
jil jen tehdy, byl -li u# dop'edu p'esv"d*en o!rentabilit" podniku. Pro málo kul-
tivovaného st'edostavovského *tená'e!– za tím si stojím, tak se mi to opravdu 
jeví a!st"#uje si na to i!Kramerius o!dv" st" let pozd"ji!– tisknout n"jakou be-
letrii, nebo dokonce sbírku básní, si v!podstat" nikdo netroufl, aby nenarazil 
na ze) ústního tradování. Uva#te, #e prvním vydavatelem sbírkové poezie byl 
a# Jan Günther krátce po polovin" $2. století, a!to proto, #e jeho tiskárna jako 
jedna z!nejlépe kapitálov" zaji(t"n,ch u!nás si podobn" nejistou investici pro-
st" mohla dovolit.
A!chceme -li mít tento obraz alespo+ trochu úpln,, musím se zmínit je(t" o!jed-
nom aspektu, kter, ke (kod" v"ci uniká nejen knihov"dc/m, ale i!literárním 
historik/m ze z'etele. Tím je v,znam obrovského importu, kter, u# od poloviny 
$0. století proudil z!n"meckojazy*n,ch zemí do Bech. V!$0. století tvrd" p'e-
vládající *e(tina na(ich prvotisk/ b,vala vysv"tlována jako pozitivní reziduum 
husitského hnutí a!jeho pokrokov,ch demokratick,ch tradic atd. Já si v(ak my-
slím!– a!nijak p'itom nepopírám, #e utrakvisté navazovali na tyto programy –, 
#e generální klí* má zase jenom ekonomickou podobu a!tkví v!kapitálu. Be(tí 
tiska'i nem"li chu- vyráb"t edice latinsk,ch nebo n"meck,ch text/, proto#e 
by v!konkurenci s!levn"j(ím zahrani*ním zbo#ím prost" neobstáli. Také jim 
k!tomu chyb"lo p'íslu(né editorské zázemí a!co hlavn", postrádali p'íslu(n, 
písmov, repertoár. Uka#te mi kapitulu nebo biskupství, které by si objednalo 
v,robu misálu bastardou. Proto se museli n"jak,m zp/sobem proti exportu la-
tinské a!n"mecké literatury vymezit a!*inili tak národním jazykem. Stejn, pro-
ces, jen tro(ku jinak modifikovan,, vidíme na Morav". Tam se naopak tisklo 
jenom latinsky a!asi ve dvou p'ípadech n"mecky, proto#e majitelé brn"nské 
dílny Konrad Stahel a!Matthias Preinlein byli N"mci a!*eského saze*e si neza-
jistili, tak#e v/*i importu se nevyhranili jazykov", n,br# #ánrov". Vidíme to na 
drtivé p'evaze jejich produkce tvo'ené tzv. akciden*ní literaturou. To je p'í(tip-
ka'ení ve form" odpustkov,ch list/, kalendá'/ a!donát/, ov(em#e s!v,jimkou 
velk,ch tisk/ jako Agenda Olomucensis ($J&2) nebo Thuróczova Chronika Hun-
garorum ($J&&), ale ta vznikala za odli(n,ch podmínek v!koprodukci s!Erhar-
dem Ratdoltem. P'evahu tedy tvo'ila dílka, která sm"'ovala i!do neslovanské 
ciziny, narozdíl od jazykov" *eské produkce, kdy nap'íklad Kroniku trojánskou 
bylo mo#né vyvézt nanejv,( do Slezska *i na dne(ní Slovensko. Brn"n(tí prvo-
tiska'i m"li p'i v,vozu v(ak navíc v,hodu v!tiskovém písmu, které naz,váme 
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rotunda, na n"# byl polsk,, rakousk, i!hornouhersk, *tená' navykl,. Zde v(ude 
se toti# rotunda stala národním písmem, tak#e brn"nská produkce mohla pu-
tovat ob"ma sm"ry, severním i!ji#ním.

Ale *eskojazy*né tisky p+ece vycházejí v"Norimberku, Benátkách…

Ano, to je kv/li tomu, co jsem práv" vzpomínal. U!nás pro tisk jist,ch d"l zada-
vatelé nena(li adekvátn" technicky zabezpe*enou dílnu. Máte -li na mysli Bibli 
benátskou ($0:2), tak je to proto, #e jedinou tiskárnu, která by takového pod-
niku byla teoreticky schopna, provozoval tak'e*en, Tiska+ Bible pra-ské, ale 
ten u# m"l svá léta a!patrn" si netroufal. Mimoto taky p'ipus-me, #e starom"st-
(tí patricijové, kte'í vydání financovali, si jist" spo*ítali, #e kdy# Liechtenstei-
novi do Benátek dodají vlastní *eské písmo, vyjde je cel, podnik i!s!ilustracemi 
levn"ji, ne#li kdyby jej uskute*+ovali v!Praze. Podobná situace nastala s!Norim-
berkem, kam na po*átku $2. století ode(li nakladatelé Mikulá( Klaudyán a!Jan 
Mantuán Fencl. Nalezli tu ve srovnání se soudob,mi Bechami a!v!rámci sv,ch 
p'edstav lep(í tiskárenské i!grafické zázemí a!v"t(í svobodu.

Co pot+eby domácí utrakvistické církve? Která dílna uspokojovala pot+eby litur-
gick)ch p+íru*ek utrakvist,?

To je práv" zajímavé, #e utrakvistická církev, respektive konzisto' podobojí, 
v!podstat" pro v,voj teologického aspektu své existence neud"lala v/bec nic. 
Omezila se prost'ednictvím ti(t"ného média na polemická hádání, ale v!„nad-
stavb"“ nemáme v/bec nic a!ani liturgická literatura ti(t"ná pro na(e pot'eby 
venku nenasv"d*uje, #e by ji objednávala konzisto'. Po za*átku $2. století, 
kdy skon*ila roku $J%% vynikající dílna brn"nská, u# u!nás nebyl opravdu ni-
kdo, kdo by me(ní literaturu mohl tisknout. Proto byla zadávána do ciziny, kde 
naopak st'ediska specializovaná na tento druh literatury existovala. Nechá-
pejme to v(ak úkorn", stejné objednávky sm"'ovaly do Benátek, Lipska nebo 
do Vídn" i!z!jin,ch evropsk,ch teritorií. Smutn"j(í ov(em je skute*nost, #e nej-
star(í 5ímsk) misál jsme si na na(em území dokázali vytisknout a# roku $2%:, 
nemluv" o!znám,ch potí#ích pra#sk,ch arcibiskup/ s!dokon*ením tak'e*ené 
Bible svatováclavské.

Pracoval jste posléze v"devadesát)ch letech ve známém pra-ském antikvariátu 
a"vytvo+il zde v)znamnou a"rozsáhlou bibliografickou p+íru*ku Bohemica (V345 
$%%2). Jaká byla role tehdej#ích antikvá+,?

S!ohledem na svou skepsi si myslím, #e dneska u# je sm"'ování *esk,ch anti-
kvariát/ a!jejich majitel/ zase o!n"*em úpln" jiném. To bylo dáno na po*átku 
devadesát,ch let osobou Petra Meissnera, velice osvíceného antikvá'e. Nechci 
z!n"ho samoz'ejm" d"lat n"jakého lidumila, ale on si uv"domoval (iroké neza-
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pln"né prostory propagace *i osv"ty a!U!Karlova mostu m" k!tomu poskytl p'í-
le#itost. Nicmén" jak krá*í v,voj dál, tak i!ostatní antikvá'i, kte'í m"li p'íbuzné 
postoje a!realizovali je podle svého, se zm"nili více v!obchodníky, pon"vad# 
v!konkurenci je t'eba prvo'ad" obstát. Situace devadesát,ch let v(ak vypadala 
úpln" jinak. Tady byl velk, pohyb mezi soukrom" dr#en,m historick,m fondem, 
jezdili sem nakupovat lidé ze zahrani*í atd. To v(echno je pry* a!v!konkurenci se 
dneska udr#et je dost nesnadné a!málo komu, t'eba krom" Jana Placáka v!pra#-
ské Ztichlé klice, zb,vá tolik finan*ních prost'edk/, *asu i!nad(ení, aby vy-
tvá'el jakousi nadhodnotu své profese formou odborn" vypraven,ch katalog/.

Takto ale zmizí +ada bohemikálních titul, zcela nezkatalogizovan)ch. Se smut-
kem jsem sám sledoval mizení rukopisn)ch modlitebních knih, které jsou v-dycky 
unikáty, s"hr,zou otvírám Aukro a"sleduji, jaké tituly mizí naprosto nezmapovány 
v"soukrom)ch knihovnách. Existují n!jaké iniciativy, aby tyto knihy nebo aspo6 
jejich titulní listy byly digitáln! nafoceny? Existuje n!jak) tlak na zákonodárnou 
sféru v"této oblasti?

Bylo by to siln" #ádoucí, ale obávám se op"t v!intencích mé skepse, #e k!tomu 
hned tak nedojde. Ale abych byl konkrétní: problém není na stran" knihov-
ník/, ale u!*ásti administrativy, která n"jak,m zp/sobem a!v!n"jakém *ase 
rozhoduje o!p'id"lení p'íslu(n,ch finan*ních prost'edk/ k!nákupu. Tako-
v,ch p'ípad/, které jste te) vzpomínal, znám i!z!mlad(ích dob n"kolik, ale 
o!to smutn"j(ích, #e se odehrávají v!zahrani*í. Odtud b,vá *esk,m knihov-
nám dost *asto nabízena *eskojazy*ná unikátní v"c nebo cizojazy*né bohe-
mikum, samoz'ejm" za p'íslu(né peníze. Nevím jak dnes, ale d'íve byl v/bec 
základní problém akceptovat zahrani*ní cenu, proto#e se ka#dému zdála ne-
p'im"'en" vysoká. Vzpomínám si na p'ípad, kdy jedna tuzemská knihovna po-
v"'ila Meiss ner/v antikvariát zprost'edkováním nákupu z!Lond,na, a!kdy# 
jsme jim pak za milion korun odevzdali útlou*k, prvotisk, (li na n" mdloby. 
Kdy# svého *asu Meissner/v antikvariát u!nás objevil n"co podobného, co bylo 
unikátní nebo raritní pro N"mecko, Anglii *i Rakousko, taky se cena nastavo-
vala p'íslu(n,m zp/sobem. Jen#e narozdíl od *esk,ch knihoven jsme v#dycky 
dopadli dob'e, proto#e zahrani*ní kolegové v!knihovnách v!Mnichov" nebo 
Vídni dokázali peníze najít v#dy, a!kdy# ne od vlády, tak z!n"jakého pr/mys-
lového koncernu. U!nás je problém v!tom, #e zhruba v!devadesáti procentech 
Beská republika (te) hovo'ím obecn") nákup z!finan*ních d/vod/ odmítne, ra-
ritní bohemikum z/stane v!cizin" a!ná( badatel pak musí cestovat kup'íkladu 
do víde+ské Národní knihovny, aby tam objednal alespo+ skeny.

A"osvícen) mecenát v".esku?

Osvícen, mecenát v!oblasti star,ch tisk/ po'ád je(t" neexistuje v!takové mí'e, 
jakou bychom si p'áli. Dovedu si p'edstavit analogické p'ípady u!obraz/, soch 
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nebo u!porcelánu *ili u!komodit trojrozm"rn,ch!– tam by se n"kdo jako nap'. 
b,val, 'editel televize Nova Vladimír Nelezn, apod. na(el a!peníze v"noval –, 
ale u!kní#ek mecenát, alespo+ pokud o!tom n"co vím, p'íli( neexistuje.

Máte n!jakou p+edstavu o"tom, co se pohybuje v"soukrom)ch knihovnách? Myslíte, 
-e zde je#t! existuje vrstva nad#en)ch sb!ratel,, kte+í t+eba jako kdysi semilsk) 
Rudolf Hlava vlastní a"budují v"této zemi n!jaké v)znamn!j#í sbírky a"mají zájem 
o"star#í *eskou knihu?

Nem/#u mluvit o!novinkách posledních let, kdy u# v!této profesi nejsem, ale 
asi od poloviny devadesát,ch let se objevovali regionální sb"ratelé zajímající 
se t'eba o!(porkiana. Nebyly to #ádné zástupy, a!proto bych si velice p'ál, aby 
jejich po*et vzrostl. Ale jak je tomu ve skute*nosti dnes, nevím. U!sb"ratel/ 
toti# narazíte na dva typy: první svoji zálibu velice rád a!v(emi mo#n,mi zp/-
soby publikuje, a!druh, je introvertní a!nikde se svou sbírkou nechlubí, pro-
to#e má o!ni strach. Tak#e si *as od *asu v!n"jakém antikvariátu n"co koupí, 
a!pokud si to ten antikvá' nenechá v!merku, o!takové osob" nikdo nic neví. 
Ale myslím si, #e nejpo*etn"j(í vrstva sb"ratel/ knih se vá#e a# na mlad(í ob-
dobí. Tak tomu bylo ostatn" u# v!letech minul,ch. Konkrétn" jde o!bibliofi-
lie!– sb"ratel/ t'eba Váchalov,ch knih, Floriana nebo obdobn,ch kni#ních 
rarit je pom"rn" dost.

Je#t! k"va#í antikvární praxi. Narazil jste na n!jaké unikáty?

Já jsem nastoupil do antikvariátu v!roce $%%9, tedy v!dob", kdy na povrch vy-
plavala spousta prvotisk/ a!star,ch tisk/, které *eské rodiny dr#ely, ani# by 
v"d"ly, co mají, anebo to naopak dr#ely v"dom" a# do doby, kdy se s!tou zá-
le#itostí dalo obchodovat na úrovni. Do roku $%&% nepsan" existovala suma 
$::!::: K*s jako horní hranice pro v(echna dal(í vy((í mo#ná ocen"ní *eho-
koli!– 'ekli bychom strop, nad n"j# nebylo mo#no fakticky u# jít. .lo -li t'eba 
o!Schedelovu Liber chronicarum ($J%C) a!k!tomu je(t" kolorovanou, dr#enou 
v!soukromém majetku a!v"d"l -li vlastník, o!co jde, slu(n, antikvá' mu tehdy 
$::!::: dát necht"l, a!tak ji ten doty*n,, pokud s!ní neodcestoval ven, pone-
chával doma a!teprve po listopadu $%&% p'i(el a!nabídl ji do komise nebo k!p'í-
mému prodeji. Tak#e v!devadesát,ch letech jsme spoustu takov,ch kvalitních 
knih m"li. Navíc Meissner odkoupil plató b,valého Kni#ního velkoobchodu 
a!v!n"m byly akomodovány nikoli zanedbatelné v"ci. Koneckonc/ katalog Bo-
hemica 'adu velmi zajímav,ch a!unikátních polo#ek nabízel. A!práv" ty byly 
zcela v"dom" dr#eny v!Meissnerov" soukromí a# do doby, kdy s!nimi bude 
mo#no obchodovat lépe.

Z"rozhovoru s"vámi vypl)vá, -e kni-ní kultura je opravdu #irok) obor. Jist! souvisí 
s"dne#ní profilací student, na vysok)ch #kolách. Jak byste si p+edstavoval bada-
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tele, kterého zaujme pozdní st+edov!k nebo ran) novov!k? Co by m!l mít ve svém 
portfoliu? Myslíte si, -e to dne#ní univerzitní studium nabízí?

Ne. Nenabízí, bohu#el, a!to kv/li jednomu organiza*nímu *i spí( administrativ-
nímu z'eteli, tedy kv/li p'ijetí tzv. bolo+ského systému, kter, d"lí studium na 
bakalá'sk, a!magistersk, stupe+. Bást v,uky, která by se pro takovouto speci-
alizaci nabízela, tj. magisterské studium, je pouze dvouletá a!za dva roky kni#ní 
kulturu jako#to mezioborovou disciplínu za*ínající v!pozdním st'edov"ku a!kon-
*ící na kraji 9:. století p'iblí#it nelze. To by muselo b,t klasické p"tileté stu-
dium, proto#e se zde prolínají obecné d"jiny, d"jiny literatury, v,tvarného um"ní 
a!kultury v/bec, nábo#enství, knihoven, nakladatelství *i cenzury atd. Mimoto 
se dnes neobejdete bez znalostí elektronick,ch systém/ kulturního d"dictví, bez 
orientace po digitalizaci a!podobn". Je to spousta obor/. I!kdy# na Ústavu infor-
ma*ních studií a!knihovnictví je magisterské studium knihov"dy otev'eno u# n"-
kolik let, vypadá to, #e tak jako v!d'ív"j(ích desetiletích, kdy tu je(t" nebylo, i!nyní 
i!v!dohlédnutelné budoucnosti bude tento obor kultivován hlavn" samostudiem.

To je jist! #koda. Ale co byste si p+edstavoval, -e by m!l vá# ideální student ob-
sáhnout?

Otázka je na první pohled nevinná a!jednoduchá, ale vy#aduje si ode mne hlu-
bok, nádech a!p'iná(í 'adu problém/. Z!praxe vám 'eknu, #e p'ijde do magi-
sterského studia kolega a!já bych rád u!n"ho p'edpokládal zb"hlost v!oboru 
star(í literatury, abych nemusel vysv"tlovat, co to je historie, co kronika, co 
kosmografie, aby v"d"l n"co o!Sebastianu Münsterovi, o!Václavu Hájkovi etc. 
Aby p'i pohledu na v,tvarn" pojednan, jednolist dokázal rozpoznat, #e nám"-
tem je Uk'i#ování. Vzd"lanostní p'edpoklady jsou zde stra(n" (iroké. Ale ti 
lidé p'icházejí z!r/zn,ch obor/!– z!knihovnictví, bohemistiky!– a!o!kontextech 
nemají moc pon"tí. Tak#e tento systém nenapl+uje zatím ani u#(í pojetí kni-
hov"dy, nato# n"*eho mnohem (ir(ího, *emu 'íkáme kni#ní kultura. K!tomu 
kdysi, p'ed mnoha a!mnoha lety ideáln" fungovaly tzv. Tobolkovy kurzy. Tam 
jakoby do postgraduálu chodili lidé u# z!praxe a!s!hlubok,mi p'edchozími stu-
dijními znalostmi nejenom z!gymnázií, ale i!filozofické fakulty. Tam nebylo po-
t'eba se zastavovat nap'. u!b,ka jako#to atributu sv. Luká(e, ale v"domosti se 
cílen" prohlubovaly a!dávaly do #ádoucích souvislostí. Jenom#e to jsme v!prvo-
republikov,ch dobách, kdy pon"tí o!klasickém vzd"lání nebylo tak vyprázd-
n"no jako dnes. Proto také mluvím o!budoucím samostudiu t"ch jedinc/, kte'í 
si n"co takového vyberou ne jako své zam"stnání, ale jako #ivotní poslání.

M,-ete jmenovat n!jaké svoje pokra*ovatele?

Z! n"kdej(ích nejmlad(ích student/ musím jmenovat Moniku Koldovou-
-Veverkovou, Terezu Pali*kovou, Petru Ve*e'ovou, Davida Macha nebo Richarda 
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.ípka, kte'í se v!pra#sk,ch knihovnách nebo na Ústavu informa*ních studií 
a!knihovnictví své knihov"d" v"nují profesionáln". Ale mít mo#nost vyhledat as-
po+ jednoho studenta z!celého ro*níku je jedna v"c, v"novat se mu b"hem ma-
gisterského studia je druhá v"c a!pak trnout, zda se mu poda'í najít zam"stnání 
v!oboru, je v"c t'etí, nemluv" o!n"jakém odborném vedení v!samostatn,ch za-
*átcích. Pracoval jsem s!mnoha nad"jn,mi studenty, kte'í v(ak k!oboustranné 
sm/le museli knihov"du z!existen*ních d/vod/ opustit. Studovat kni#ní kulturu 
není zále#itost masová, ale svrchovan" v,b"rová, 'ízená nejen rozumem, ale p'e-
dev(ím srdcem. Pot'ebuje sitzfleisch *ili nutnou sebekáze+ p'i práci s!prameny, 
proto#e k!nashromá#d"nému materiálu musíte p'istoupit n"jak racionáln", jinak 
jsou fotokopie a!v,pisky schopny *lov"ka zavalit. To není jako vzít si jeden ro-
mán nebo jednu povídku a!obracet ji v(emi mo#n,mi literárn"historick,mi zp/-
soby, a!kdy# mám náladu, pono'it se do komparativního studia. D"jiny knihtisku, 
ilustrace nebo kni#ní vazby vy#adují trochu odli(n, p'ístup, ale to moji studenti 
pochopí u# na po*átku studia, a!kdy# si volí diplomovou práci, tak z!t"chto ob-
lastí v"t(inou utíkají k!v,zkumu knihoven, nebo- se (alebn" domnívají, #e me-
toda zde bude jednodu((í.

D!kuji vám za rozhovor.

Jan Linka
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