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Nauka o starých tiscích představuje úvod do studia prvotisků a starých tisků 15. až 19. století s přehledem základní
odborné literatury, problémů a terminologie. Přítomný text 13. lekcí se zakládá na upraveném znění Voitovy
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KNIHA A KNIHOVĚDA

Knihu lze definovat jako historicky vzniklý způsob fixace textového a obrazového sdělení a v určitém slova smyslu také
jako synonymum literárního díla. Z hlediska teorie komunikace je kniha médiem s širokými společenskými funkcemi.
Jakožto produkt knihtisku je kniha nejdůležitějším prostředkem masové komunikace, vědecké a technické informace a
způsobem šíření uměleckých děl. Vedle časopisů, novin a jednolistů je specifickou formou vydání kodexového typu.
Výroba a distribuce knihy závisí jako u málokterého jiného řemesla na účelném propojení několika řemeslných a
uměleckých profesí. Máme na mysli především autora textu, případně ilustrátora, dále výrobce papíru, tiskového písma
čili písmolijce, dále sazeče a vlastní knihtisk. Tento řetězec završoval knihvazač. Na distribuci se podílela specifická
živnost nakladatele a knihkupce. Opačnou stranu tohoto řetězce reprezentoval čtenář jakožto konzument
intelektuálního obsahu knihy a pořizovatel funkčních či reprezentativních knihoven.
Hovoříme-li zde o knize, máme na mysli knihu kodexového typu čili knižní formu ustálenou ve 4. století. Kodex byl na
rozdíl od archaických forem šíření textové či obrazové informace, k nimž počítáme desky, tabulky či svitky, skladný,
účelný a usnadňoval orientaci v textu. Jeho základem se stal arch přeložený vpůli do dvoulistu - od 4. století šlo o
pergamen (vystřídal papyrus užívaný od 2. století) a od 14. století se psacím podkladem stal papír. Aby při našívání
knižního bloku nenarůstal hřbet a aby stehů bylo méně, pergamenové či papírové dvoulisty se zasouvaly do sebe. Tak
vznikla složka zvaná binio (o dvou dvoulistech), ternio (tři dvoulisty), quaternio (čtyři dvoulisty), quinternio (pět
dvoulistů) nebo sexternio (šest dvoulistů). Zatímco však středověký písař psal na zasunuté dvoulisty kontinuálně, sazeč
musel zohlednit povahu reprodukčního procesu, v němž pozitivní otisk vzniká z negativně komponované tiskové formy.
Tak se zrodil specifický, pouze knihtisku vlastní proces zvaný vyřazování sazby. Postupné zvětšování tiskové plochy
v knihtiskařském lisu dovolilo od počátku 16. století vyřazovat do tiskové formy větší počet stránek. Zatímco nejstaršímu
způsobu vyřazování odpovídal dvoulist s pouze jediným lomem (skladem) po výšce archu, rozšířený počet stránek
vyžadoval již skládání archu poněkud složitější. Je tedy jasné, že každým dalším přeložením se složka zmenšovala. Dle
četnosti překladů rozeznáváme folio (1 lom), kvart (2 lomy), osmerku (3) a šestnácterku (4).
Středověká rukopisná kniha se vyvíjela z pozdně antického kodexu velmi pomalu. První skok ve vývoji znamenal až
nástup knihtisku. Nový způsob rozmnožování byl sice ve srovnání s tradičním opisováním neporovnatelně rychlejší,
nicméně i nová technologie, poučená na limitech průkopnických blokových knih, byla velmi zdlouhavá a náročná. Je
přirozené, že nejstarší prvotisky imitovaly rukopisně šířené a iluminované texty, které byly jak pro rozvíjející se knihtisk,
tak pro konzervativní publikum vzorem a měřítkem estetických kvalit. Přitom nešlo jen o závislost tiskového písma na
morfologii písma psaného, ale i o tiskovou látku (část leckterého nákladu vznikala ještě na pergamenu) a hlavně o
značnou míru dodatečných zásahů, při nichž vizualizace sazby byla individuálním dílem rubrikátora a liniový dřevořez
zdokonalovali iluminátoři a koloristé
Tištěná produkce se od rukopisných vzorů ovšem postupně oprošťovala již během závěrečné třetiny 15. století. Proces
emancipace záležel v unifikované typografii. Tímto termínem se neoznačuje zdaleka jen řemeslná profese zabývající se
tvorbou sazby a knihtiskem vůbec, ale synonymně se užívá pro všechny umělecko-řemeslné činnosti zaměřené na
výtvarné uspořádání a grafickou úpravu tištěných knih, jednolistů, časopisů a novin. Estetickou i užitnou stránku
typografie ovlivňovaly skoro všechny druhy uměleckých řemesel, ale kupříkladu i architektura a vkus čtenářské obce.
Typografický názor se měnil a vyvíjel souběžně s tiskařskou technologií. Typografie se neutvářela nikde jinde než
v tiskárnách a do rukou profesionálních knižních úpravců přecházela až v poslední čtvrtině 19. století.
Grafická úprava sleduje dva hlavní cíle. První cíl spadá do roviny komunikační a je realizován plošným uspořádáním
zrcadla sazby čili obdelníkové plochy určené k potištění. Druhý cíl tkví v rovině estetické, ba v některých případech i
zjevně umělecké, a lze ho dosáhnout pouze vhodným výběrem a sloučením tří základních a autonomních prvků
knihtisku, totiž tiskového písma, dekoru a ilustrace. Vzniká tak kompoziční celek, jehož funkční, technologické a estetické
principy se na každém stupni vývoje přizpůsobují sociálním, výrobním, uměleckým i komerčním faktorům.
Sazebný obrazec dvoustrany jako graficko-optického celku kodifikoval Johann Gutenberg už v polovině 15. století.
V praxi šlo o nalezení vztahu písmového stupně k zrcadlu sazby, ke světlosti řádků a k nepotištěným okrajům, o
standardizaci délky řádků a mezer mezi slovy, o zákryt oboustranného tisku apod. Gutenbergova unifikace zrcadla sazby
pak dovolila změnit techniku četby a zrakové vnímání urychlit. Grafickou konstrukci knihy jako celku kodifikovaly až
mladší generace německých a italských tiskařů 70. let 15. století. V té době technika sazby a spolupráce mezi tiskárnou
a knihařem vyspěly již natolik, že oba výrobní procesy potřebovaly určité jednotící prvky, které vizualizovaly vnitřní
strukturu knihy a následně tak prospěly i čtenářskému procesu. Máme na mysli číslování listů, kustody, normy,
reprezentanty, archové signatury nebo záhlaví. Účelným využitím repertoáru tiskového písma, propojením sazby s
dekorem a ilustrací, zavedením titulního listu a rozrůzněním knižních formátů vzrostly utilitární funkce knihy. Poptávka
po ilustrovaných publikacích potvrdila, že sériově otiskovaný štoček dokáže plnohodnotně nahradit rukodělnou
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iluminaci. Důsledkem unifikace bylo zvýšení čtenářského komfortu a naopak snížení pořizovací ceny, neboť tištěná kniha
se osvobodila od nákladné účasti iluminátorů a rubrikátorů.

TABULKA HISTORICKÝCH KNIŽNÍCH FORMÁTŮ

A) DLE VÝŠKOVÉHO SKLÁDÁNÍ ARCHU

Název

Počet
přeložení
archu

Potištěné strany

Značení

Výška v cm
imperial nad 55
velké folio 45-55
normální folio 30-45

Folio

1x

4

2°
in folio

Kvart

2x

8

4°
in quarto

25-30 (35)

Osmerka

3x

16

8°
in octavo

15-25

Šestnácterka

4x

32

16°
in sedecimo

pod 15

B) DLE ŠÍŘKOVÉHO SKLÁDÁNÍ ARCHU
Dvanácterka

4x

24

Elzevirský
formát

9x

48

12°
in duodecimo
24°
in vicesimo
quarto

pod 15
pod 12

Renesanční a humanističtí sazeči, vedení principy střídmosti, účelnosti a důslednosti, minimalizovali počet uzuálních
zkratek v textu, děděných ještě ze středověku, a vůbec poprvé se postavili za požadavek vizuálního souladu textové a
obrazové složky. Harmonie jako ideál antické estetiky ožila v renesanci grafickou a výtvarnou syntézou dekoru, písma,
ilustrací a případně i knižní vazby. S ohledem na kresebné přednosti antikvy a pod vlivem architektonického tvarosloví se
prosadily další přístupy k vizualizaci stránkové sazby (vlys a viněta jako optické signály začátku a konce textu, rám jako
hraniční prvek textu, trojúhelník jako obrazec ztrácející se sazby). Na antické architektuře byl poučen také nový typ
titulní kompozice (perspektivně pojatá bordura s tympanonem, bočními sloupy a podstavcem). Tiskárny ustálily vnitřní
strukturu starých tisků (začátek a konec vyhradily rámcovým částem) a v souladu s literární typologií a žánrovou
strukturou zahájily typizaci knižního zboží (kupř. kvartový formát se stal atributem novinového letáku). Za doplňkové
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měřítko typografie se s rostoucím zájmem o bibliofilie počala považovat kvalita a druh papíru (později přibyl ještě
souzvuk s vazbou).
Další vývoj tištěné knihy k těmto historickým základům nepřinesl v podstatě nic nového. Pro renesanci tolik příznačná
formální uměřenost byla mezi 17. stoletím a první polovinou 18. století opuštěna ve prospěch barokního temperamentu
a přezdobenosti. Ekonomická stagnace přitom snížila provozní kapitál tiskařů a ti výrobu ještě důsledněji nežli dříve
přizpůsobili kupní síle cílové skupiny čtenářů. Tak byl dovršen proces započatý už koncem 16. století, v jehož důsledku se
typografie rozštěpila na „vyšší“ a „nižší“. První, investičně náročnější způsob záležel v individuálně pořizované obrazové
složce, která kongeniálně souznívala s motivickým nábojem textu. U „nižší“ typografie vzrostla naopak utilitární role
tiskového písma, zejména vyznačovacích majuskulí. Písmo bylo při sazbě prezentováno všemi dosažitelnými stupni a
písmovými řezy, takže módní směsice už sama o sobě vyvolávala jistý grafický účin. S požadavkem barokní zdobnosti
zesílily též funkce univerzálního dekoru. Zvláště dobře si v tomto ohledu vedla motivicky bezpříznaková viněta. Jediným
kladem barokní typografie tak zůstalo prosazení frontispisu. Ten fungoval jakožto obrazová paralela názvu díla a leckdy i
on substituoval chybějící textové ilustrace.
Další vývojový stupeň vytvořila klasicistní puristická typografie. Za hlavního nositele výtvarného náboje knihy považovala
jen písmový obraz a konstrukci sazebného zrcadla. Povrchně zdobný dekor i narativní ilustrace byly téměř odmítnuty
stejně jako dělení typografie na „vyšší“ a „nižší“. Hlavními měřítky se nikoli z komerčních důvodů, nýbrž opět dle
soudobé architektury staly čistota, účelnost a přehlednost antikvové sazby. Knižní purismus Johna Baskervilla (1706 –
1775) a Giambatisty Bodoniho (1740 – 1813) však pokračovatele navzdory některým kladům nenašel a jev dvojí
typografie zůstal zachován. „Vyšší“ typografie dokonce vyústila po polovině 18. století ve specifickou formu takřečené
autorské knihy, jejíž textovou i obrazovou složku pracovala s ideálně shodným uměleckým záměrem jedna osoba
(William Blake a Salomon Gessner). Také grafická řešení industrializované produkce 19. století se přizpůsobovala
komerčním zřetelům ediční politiky, takže vedle dražších vydání luxusních ležela na pultech i levná vydání masová. Cestu
z úpadku strojové knihy a ze schematické typografie časopisů, novin a akcidenčních tisků ukázal až obrodný proud 90. let
19. století, navracející se formou knižních bibliofilií k přednostem ruční sazby a k uměleckým zdrojům prvotisků a
renesančních starých tisků. Přední osobností tohoto obrodného proudu byl William Morris (1834 – 1896). Proslul jako
majitel slavného nakladatelství „Kelmscott Press“, které od 1891 fungovalo na předměstí Londýna. Mezi prvními
iniciátory bibliofilských tisků v Čechách nacházíme Morrisovu obdivovatelku Zdenku Braunerovou (1858 – 1934).
Průlomovým počinem je její typografická úprava Mrštíkovy Pohádky máje (Praha 1897), kterou vydalo Ottovo
nakladatelství.
I po letech vše ukazuje k tomu, že tištěná kniha jako prostředek komunikace a jako krásný předmět muzejní či
sběratelské povahy přežije následující staletí navzdory tlaku levnějších elektronických médií. Stačí uvést příklad z
knižních vydání Harryho Pottera, která jsou ve všech zemích hned vyprodána, přestože si text lze stáhnout v předstihu a
pohodlně z internetu.
Zájem o knihu v rovině odborné i amatérské byl od raného středověku na dlouhou dobu spjat se sběratelstvím knih,
které vynikaly obsahem, formální úrovní (třeba iluminací) anebo knižní vazbou. Nárůst knižního zboží rozmnožovaného
sériově knihtiskem vyvolal už na konci 15. století potřebu registrace a třídění. Tak vznikla bibliografie jakožto nauka o
způsobech popisování rukopisných, tištěných, popřípadě jinak rozšiřovaných dokumentů a o způsobech sestavování
jejich soupisů. Vědecký ráz, podporovaný silnou společenskou objednávkou, získala bibliografie už ve druhé polovině 18.
století.
S nárůstem poznatků se zhruba o sto let později ukázalo neudržitelné spojovat výzkum knihy s bibliografií, a proto se
k jejímu studiu vyhranila samostatná vědecká oblast, která je u nás dodnes označována už poněkud archaickým
termínem knihověda (nelze však zaměňovat s pojmem knihovnictví, které se zabývá funkcí, organizací, správou a
činností knihoven). Termín knihověda jsme stejně jako jeho praktickou náplň přejali na počátku 20. století z Německa,
kde byl obor střídavě pojmenováván Buchwesen, Buchkunde či Buchwissenschaft (na rozdíl od německého
Bibliothekswesen nebo Bibliothekswissenschaft označující knihovnictví). Knihověda tehdy představovala historickou
disciplínu zkoumající formu, strukturu a dějiny knihy. Už na počátku 20. století šlo a vlastně i dodnes jde o knihu
tištěnou, neboť starší, rukopisné stadium vývoje mělo blíže k pomocným vědám historickým, především ke kodikologii a
paleografii. Předmětem výzkumu, který měl pozitivistický ráz, byly v prvé řadě text, písmo, ilustrace, knižní úprava a
knižní vazba – čili materiálově a fyzicky chápané vnější znaky tištěné knihy. K zakladatelům oboru patřili němečtí
knihovědci sdružení především okolo Gesamtkatalogu der Wiegenddrucke, založeném 1904. Nejznámnějším z nich se
stal teoretik a praktický bibliograf Konrad Haebler (1857 – 1946). Jeho jméno je dodnes spjato s vypracováním takzvané
typologické metody, která na základě exaktní analýzy tiskového písma a na třídění do skupin charakteristických pro
určitou dílnu či dílenský okruh účinně pomáhá při bibliografickém zpracování nejstarší tiskové produkce.
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K reformování knihovědy německého typu podstatnou mírou přispělo Polsko. Důležitou součástí oboru se od 60. let 20.
století stal totiž zásluhou tzv. wroclavské školy výzkum recepce a čtenářských zájmů. O desetiletí později byla knihověda
většiny evropských států rozšířena i o výzkum historických knižních fondů. Na tomto poli má před námi velký náskok
Slovensko, kde už v posledních desetiletích 20. století proběhla pasportizace historických knihoven čili soupis a popis
jakožto základ postupného bibliografického zpracování.
Dnes se tedy studium knihy vymezuje šíře nežli na počátku 20. století, poněvadž na zřetel bereme také její společenské
funkce. Z toho vyplývá, že knihovědu chápeme jako obor zabývající se nejen vznikem, výrobou a distribucí knihy, ale i
proměnami čtenářských zájmů, působením knihy ve společnosti a budováním knihoven. Základní vědecká metoda
spočívá v diachronním i synchronním sledování výroby, výrobce, výrobků a čtenářů. Samostatnost těchto studijních
úseků je jen zdánlivá, neboť zřetele typologické, technologicko-historické, kulturněhistorické (uměnovědné),
literárněhistorické, sociologické a archivní se vzájemně podmiňují, doplňují a kontrolují. Studium je možno omezit
hlediskem časovým, jazykovým, personálním, teritoriálním anebo věcným. Základním historikovým nástrojem jsou
národní retrospektivní bibliografie. Zde platí ovšem základní pravidlo, že tak jako retrospektivní bibliografie nemůže
suplovat dějiny knihtisku, neobejdou se dějiny bez kritické bibliografie. Neobejdou se však ani bez studia archivních
pramenů všeho druhu a bez spolehlivých dílčích soupisů tiskařské produkce, knihkupeckých nabídek a skladů a ovšemže i
historických knižních celků (ať již dochovaných, nebo rekonstruovaných).
Nelze však nevidět, že i nové, rozšířené pojetí knihovědy nepřekračuje rámec knihy tištěné. Pokud sledujeme uměleckou
úroveň rukopisné iluminované knihy, případně sociokulturní aspekty knihy jako takové, dostáváme se k jedné
z podstatných součástí kulturního dědictví, která si už zasluhuje nové, souhrnné a metaforičtější pojmenování knižní
kultura. Termín, prvně užitý Voljou Nikolajevičem Ljachovem roku 1975 (Nástin teorie knižního umění), však u nás není
doposud běžný.
Oborově zařízená knihovna Gutenbergova muzea v Mohuči dnes eviduje více než 60.000 moderních publikací o knižní
kultuře. Silnou a donedávna ještě převládající složku této literatury všech evropských národů tvořily práce z oboru
inkunábulistiky neboli té části knihovědy, která zkoumá historické, umělecké a typografické náležitosti prvotisků a
sestavuje jejich bibliografii. Je to vcelku pochopitelné, neboť dějiny knihy a počátky knihtisku zvláště získávaly během 19.
století ve všech evropských zemích politický podtext, neboť se podílely na utváření národní identity. Navíc šlo o výzkum
nepatrného časového úseku padesáti let. V druhé polovině 20. století zesílil však zájem o studium 16. a 17. století, i když
badatelské aktivity evropských zemí jsou zde – na rozdíl od studia prvotisků – značně nestejnoměrné. Na pomyslném
Parnasu stojí z kvantitativního hlediska knihovědné publikace Německa, jejichž nejstarší vrstva spadá časově až do 17.
století.
Čeští historikové se knihtiskem počali zabývat v dobách národního obrození, např. Mikuláš Adaukt Voigt napsal Beyträge
zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Böhmen (Praha 1772). Obrozenci psali z pochopitelných důvodů německy a
soustředili se při tom jen na bibliografický aspekt národního neboli českojazyčného knihtisku. Základy retrospektivní
bibliografie bohemik vzniklých do roku 1526 položil všestranně orientovaný Josef Dobrovský přepracovaným spisem
Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur (Praha 1818). Na jeho pracovní metodu i pojetí dějin navázal
jazykovědec, literární historik a překladatel Josef Jungmann. Výsledkem byla Historie literatury české (Praha 1825). Toto
první domácí souhrnné bibliografické dílo rozčleňuje písemnictví 9.-19. století do sedmi period, strukturovaných ještě
věcně. Každému časovému oddílu je předeslán souhrnný literárněhistorický exkurz. V chronologicko-systematickém
uspořádání je zachyceno 5.434 záznamů o jazykově české tvorbě. Ke křížení bibliografického a dějepisného principu
Jungmann přistoupil z praktických důvodů a jazykový záměr vyplýval z programu celé jeho družiny. Politicky a buditelsky
živená koncepce lingvoetnického centralismu měla ovšem svůj rub, ba tím, že po následujících sto let nebyla
modifikována, i dlouhodobé negativní důsledky. Oficiálně totiž potlačila jazykovou pluralitu písemnictví a neorganicky
rozpojila literární odkaz autorů píšících jak v národní řeči, tak cizojazyčně. Poněvadž počátkem 40. let Historie zmizela
z knihkupeckých pultů, už nemocný Jungmann za spolupráce Václava Vladivoje Tomka připravil 1849 druhé, opravené a
aktualizované vydání. To obsahuje 7.466 bibliografických položek.
O první serióznější nárys dějin českého knihtisku dovedených až do 18. století se pokusil Josef Dobrovský. Jeho příspěvek
Ueber die Einführung und Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen, doplněný nejstarším abecedním seznamem
tiskařů, vyšel v 5. svazku Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (Praha 1782). Monografický pendant z
moravských dějin sestavil a tiskem poprvé vydal Christian d’Elvert pod názvem Geschichte des Bücher- und Steindruckes,
des Buchhandels, … in Mähren und Oesterreichisch-Schlesien (Brno 1854). Za nejstarší bohemikální pojednání z oboru
grafických technologií lze považovat Musterbuch der lithographischen Druckerey Aloise Senefeldera (München 1808). Na
rozdíl od vřelého přijetí v zahraničí, osvědčeného četnými překlady do národních jazyků, však Senefelderova příručka
dodnes nebyla zčeštěna.
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Z Haeblerovy typologické metody u nás čerpal nejvíce Zdeněk Václav Tobolka (1874 – 1951). Nejprve pracoval
v Univerzitní knihovně, pak se stal ředitelem Knihovny Národního shromáždění. Od 1920 vykonával funkci externího
ředitele jednoleté Státní knihovnické školy, která poskytovala, řečeno dnešními slovy, pomaturitní nástavbu. Roku 1927
se stal prvním (avšak soukromým) docentem knihovědy na Karlově univerzitě a ředitelem kurzů pro vzdělávání v
knihovnictví. Tyto kurzy se dodnes nazývají jménem jejich zakladatele. Vznikly při filozofické fakultě UK a do roku 2007
byly první a jedinou vzdělavatelskou platformou v oboru klasické knihovědy. Tobolkovy politické aktivity zesílily jeho
badatelský zájem o české dělnické hnutí a o dějiny druhé poloviny 19. století. Vedle této badatelské linie se do popředí
Tobolkova zájmu dostaly nejstarší dějiny českého knihtisku. Mezi léty 1926 – 1931 redigoval jedenáctisvazkovou sbírku
faksimilií bohemikálních prvotisků a starých tisků nazvanou „Monumenta Bohemiae typographica“ (v odborné literatuře
zkracováno jako MBT). Dle tehdy nepřekonaných německých vzorů se Tobolka soustřeďoval též na formování české
národní retrospektivní bibliografie a knihovědy vůbec. Roku 1923 založil a až do své smrti vedl Knihopis českých a
slovenských tisků. Tobolka vtiskl Knihopisu od počátku ráz vědecko-kritické bibliografie. Stanovil zásadu pracovat „de
visu“ čili jen s exemplářem v ruce. Východiskem celého projektu se stala typologicko-typografická metoda, přizpůsobená
mladšímu tiskovému materiálu. V praxi to znamenalo, že se postihovaly individuální znaky vydání, nikoli znaky
dochovaných exemplářů, které jsou registrovány pouze lokačními značkami institucí a jmény soukromých sběratelů.
Tento unikátní přístup však zpracovatelské možnosti bibliografů vyčerpával natolik, že soustavná evidence bohemikální
cizojazyčné tvorby byla odsouvána z dohledu až do roku 1954, kdy byla v Základní knihovně Akademie věd založena
jakožto pandán Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků. První díl Knihopisu (1925) zahrnuje jazykově českou
produkci vyšlou do 31. prosince 1500 čili prvotisky. Druhý díl (1939-1967 v devíti svazcích) obsahuje záznamy o tiscích,
které byly vyrobeny mezi 1501-1800 na území prvorepublikového Československa i za hranicemi v obou národních
jazycích (tedy češtině a slovenštině), anebo s jejich převažujícím podílem. Oproti původní optimistické Tobolkově
představě jednosvazkového Knihopisu o 4.000 záznamech se poslední svazek uzavřel pozičním číslem 17.631, a to
zejména díky četnosti kramářských písní, avšak bez administrativních tisků (např. patentů či cirkulářů). Ty byly do
projektu zařazovány jen výjimečně.
Jedním z nejbližších Tobolkových spolupracovníků byl Josef Volf (1878 – 1937). Od roku 1928 pracoval jako ředitel
Knihovny Národního muzea v Praze. Neprofiloval se na poli bibliografickém, ale v popředí jeho zájmu stály dějiny
knihkupectví a novinářství 17. a 18. století. Jeho publikace z těchto oblastí nebyly v úplnosti novým výzkumem dosud
antikvovány. Volf je také autorem prvních Dějin českého knihtisku (Praha 1926).
Nejznámější Tobolkův žák a nástupce se jmenoval František Horák (1911 – 1983). Od roku 1951 pracoval jako tajemník a
hlavní redaktor Komise pro Knihopis českých a slovenských tisků. Během 1953 – 1967 byl ředitelem Základní knihovny
ČSAV. V roce 1967 se habilitoval jako v pořadí druhý docent v dějinách české knihovědy.
Do galerie českých knihovědců 20. století patří dále Emma Urbánková (1909 – 1992), zakladatelka a přední
protagonistka novodobé domácí inkunábulistiky. Její jméno je spjato především s předatováním prvního jazykově
českého prvotisku, totiž Kroniky trojánské, u níž přesvědčivě dokázala, že nebyla vytištěna roku 1468, jak se dlouho, ale
s jistými pochybami věřilo, ale až po 1476. Emma Urbánková, která od roku 1945 pracovala jako vedoucí oddělení
rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze, je též autorkou kritické edice pramenů k dějinám nejstaršího českého
knihtisku.
Předposlední osobností domácí knihovědy, u níž se krátce zastavíme, byl literární historik, popularizátor a bibliofil
Pravoslav Kneidl (1927 – 2003), který působil od 1964 jako čelný odborný pracovník Památníku národního písemnictví.
Když už jsme vzpomenuli Kroniku trojánskou, v souvislosti s Pravoslavem Kneidlem je namístě doplnit, že právě on byl
v otázkách jejího datování odpůrcem názorů Emmy Urbánkové a pokusil se dokázat časnější rok vydání 1468.
Galerii dnes už nežijících českých knihovědců nakonec uzavírá nedávno zesnulá Mirjam Bohatcová (1919 – 2007), vedle
Volfa bezkonkurenčně nejplodnější badatelka, pracující do 1953 v Knihovně Národního muzea v Praze. Soustavně se
věnovala bratrskému knihtisku předbělohorského období. Byla naší jedinou badatelkou, která publikovala i v zahraniční,
a to převážně v prestižní odborné ročence Gutenberg-Jahrbuch. Spolu s autorským kolektivem vydala roku 1990 v Praze
reprezentativní publikaci nazvanou Česká kniha v proměnách staletí.
Záhy poté, co byla 1923 založena vlajková loď naší knihovědy, totiž Knihopis, se badatelé ještě více a důrazněji upnuli ke
studiu jazykově české knihy. Dokázat premisu, že českojazyčný a cizojazyčný knihtisk z našeho území tvoří dvě srostlé
větve téhož řemesla – na to jsme neměli dost pracovních sil ani prostředků, jsouce pohlceni tehdy populárním
bibliografickým zřetelem. Jungmannův program jednostranného zdůrazňování národnějazyčné produkce doznal u nás
postupem let takových rozměrů, s nimiž se v cizině u dějepisců knihtisku nesetkáme. Interference mezi tuzemským a
zahraničním (německým) řemeslem zaujaly pouze Mirjam Bohatcovou, avšak ostatní vazby (především ke Slovensku a
Polsku) zůstávají pořád ještě neodkryté. Hlubší a soustavnější zájem o knihtisk cizích národů bez souvislostí k tuzemsku
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neprojevil dosud žádný český badatel. Poté, co hlavní kontury nastínila v poválečném příspěvku Marie L. Černá, máme k
dispozici vlastně jen Kneidlův populárně-naučný přehled Z historie evropské knihy (1989).
Souhrnný výklad o zahraniční ilustraci podal před více než 70 lety Antonín Matějček. Ilustrace ovšem není silnou
stránkou našich prvotisků a starých tisků a této okolnosti odpovídá také okrajový zájem vědecké obce. Nad pozdně
gotickou ilustrací, která v Čechách čerpala výhradně z německých vzorů, panuje rozpačité ticho. Z předbělohorské etapy
jsou vybírány pouze notoricky známé jednotliviny, jejichž ocenění se ve světle zahraničních měřítek poněkud snižuje.
Barokní ilustrace cizojazyčných bohemik čeká neustále na komplexní rehabilitaci a z doby před nakladatelskými
bibliofiliemi konce 19. století neznáme kromě několika málo ateliérů takřka vůbec nic. Vzorové kompendium tuzemské
knižní grafiky, jakého se během let 1975 – 1993 dostalo německy mluvícím zemím, u nás proto dosud chybí. Zatím
musíme vystačit s přehledy popularizujícími výtvarný doprovod převážně jen českojazyčných textů, např. František
Horák: Česká kniha v minulosti a její výzdoba (Praha 1948).
S ještě většími obtížemi se setkáme ve sféře písmařství a písmolijectví. Přehled písmové kultury z pera Františka Muziky,
který vyšel poprvé roku 1963, asi ještě dlouho nebude překonán. Lze jen litovat, že o tom, co bylo pro naše knihtiskařské
řemeslo po čtyři století nejpodstatnější, totiž o domácích souborech novogotického tiskového písma německého či
rakouského původu, Muzikovo rozsáhlé dílo vlastně žádné informace nepřináší. Zatímco k technologii ručního
písmolijectví se vedle zmíněné Kneidlovy práce vyslovilo ještě několik dalších autorů (naposledy Jan Barták: Z dějin
polygrafie, Praha 2004), velký deficit narostl na poli dějepisném. Poněvadž to je reprezentováno jen třemi časopiseckými
studiemi z 20. a 30. let minulého století (Vít Hůlka a Josef Volf), stali jsme se snad jedinou středoevropskou zemí bez
znalosti vývoje vlastního tiskařského materiálu.
O panoramatický a populárně zaměřený nástin jazykově českého knihtisku vedeného až do 18. a 19. století se pokusili
před mnoha desetiletími Josef Volf (1926) a Čeněk Zíbrt (1939). Přestože Zíbrtovu maketu pro druhé vydání 1939 vylepšil
Antonín Dolenský, výklad, který u příležitosti mezinárodní výstavy dekorativních a průmyslových umění v Paříži 1925
publikoval Volf (1926), je i přes svůj ryze příležitostný charakter příspěvkem hodnotnějším. Oba historikové však knihu
nehodnotí z hlediska typografického procesu a tím méně z hlediska společenských funkcí. S knihou se zde pracuje jen
jako se statickým bibliografickým objektem a dějiny knihtisku jsou ve Volfově a Zíbrtově podání ztotožněny s
komentovaným přehledem ediční politiky.
Nad práce obou starších badatelů významně pokročila nakladatelsky reprezentativní Česká kniha v proměnách staletí
(Praha 1990). Kolektiv vedený Mirjam Bohatcovou tu předložil do té doby bezesporu nejsolidnější pohled na domácí
knižní kulturu. Výhodou publikace je široký časový záběr počínající u středověku a končící v 80. letech minulého století,
byť jen stručnými poznámkami. Naopak za nevýhodu lze považovat, že autorský kolektiv se při výběru faktů řídil dvojí
metodou. Zatímco v kapitolách Ivana Hlaváčka a Josefa Krásy jsou středověké a raně novověké rukopisy prezentovány
homogenně bez ohledu na jazyk, návazné pasáže Mirjam Bohatcové i Pravoslava Kneidla vývoj knihtisku po roce 1500
redukují na českojazyčné písemnictví. Tím se ještě v současnosti oživuje obrozenská, prvorepubliková i poválečná
národovecká tendence české knihovědy. I v tomto kompendiu totiž přišel ke slovu z minulosti osvědčený koncept
zdůrazňující nedostižnou plasticitu předbělohorského „zlatého věku“ oproti zdánlivé stagnaci pobělohorských staletí,
jimž pak Bohatcová adekvátní prostor už nevěnuje. Kapitoly o katolickém knihtisku 17. a 18. století přišly skutečně
zkrátka, neboť mají pouhý dvojnásobek plochy, kterou na předchozích listech dostali Jiří Melantrich a nekatolická
tiskárna v Ivančicích a Kralicích.

2

AUTOR, NAKLADATEL, TISKAŘ A KNIHKUPEC V PROMĚNÁCH STOLETÍ

Kniha je výsledkem tvůrčích snah několika uměleckých a řemeslných profesí. Zcela na začátku stojí autor textu. Poněvadž
text po napsání žije vlastním životem, zejména ve středověku k němu dle potřeby přistupovali ještě upravovatelé,
komentátoři, editoři anebo překladatelé. Text šířil přednašeč, opisovač nebo tiskař. Optickému vnímání textu
napomáhaly doplňky rubrikátorů, iluminátorů a ilustrátorů. Opsaný či vytištěný text chránila a esteticky zatraktivňovala
vazba z rukou knihvazače. Distribuci knihy obstarával nakladatel a knihkupec. Jsou-li některé z uvedených profesí
sdruženy v jediné osobě, hovoříme o autorské knize. Souběh spisovatelských, grafických a knihvazačských aktivit není
příznačný jen pro moderní knihu (např. Josef Váchal). Objevíme ho už v renesanci (Geoffroy Tory), klasicismu (Salomon
Gessner) a romantismu (William Blake).
Literární původci starých tisků jsou v mnoha případech neznámí. Anonymita vyplývala ze středověkých společenských a
estetických konvencí, které potlačovaly původcovo i vnímatelovo vědomí originality a umělci či řemeslníkovi dovolovaly
volně nakládat se staršími hodnotami. Početnou skupinu anonymů tvoří díla, která byla již starší rukopisnou tradicí
vnímána jako výsledek nikoli lidské, ale božské tvůrčí činnosti (liturgická literatura). Do kategorie anonymů patří také
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pseudoepigrafy čili texty oprávněně nebo mylně připisované konkrétnímu původci už z tradice. Jedním z nich je
takřečený Dalimil z přelomu 13. a 14. století jako autor Kroniky staré kláštera boleslavského (tiskem poprvé Praha 1620).
Mezi pseudoepigrafy řadíme též anonymní texty, které byly připsány či spíše podvrženy známým autorům (např.
Pseudo-Augustinus, Pseudo-Bonaventura). V širším slova smyslu mezi pseudografy patří i díla, jejichž původce je
označen jménem pomocným (Mistr Petrarcy, Tiskař Arnoštových Statut). Za anonymní se považuje dále dílo, jehož
spisovatel se podepsal neverbálním grafonymem (třemi hvězdičkami neboli asteronymem), anebo pouhými iniciálami,
které ovšem nebyly nikdy vyluštěny. Naopak monogram, jímž se zpřítomňoval kreslíř, dřevořezáč, rytec, litograf či
knihvazač, vlastní jméno původce až do případného vyluštění plně zastupuje – takže kupříkladu tvorbu monogramisy MS
v dějinách ilustrace za anonymní nepovažujeme.
Ačkoli původcovo vědomí individuality se prosazovalo již po polovině 15. století, kdy knihtiskem šířený text počal
fungovat jako tržní produkt, anonymní způsob umělecké a řemeslné tvorby přetrvával ještě později. Jeden z důvodů
tkvěl ve vědomé snaze nezveřejňovat jméno kvůli politickým nebo osobním pohnutkám, a to zejména tehdy, oponovalali tiskovina oficiální ideologii (např. proticírkevní nebo protistátní jednolist a novinový leták). Mnohdy byl původce díla
eliminován až záměrným zásahem překladatele, tiskaře či nakladatele. To se týká většinou těch čtivých textů, které při
opakovaném vydávání bylo třeba odpoutat od negativně vnímaného původce (autorsky anonymní reedice literárních děl
konvertity Šimona Lomnického z Budče). Bezděčně potlačené autorství je vlastní naopak těm publikacím, které se
kontinuálně přetiskovaly po desetiletí a jako obecný majetek se paralelně vnímaly též poslechem či zpěvem (knížky
lidového čtení, kancionálová či kramářská píseň). U knižní produkce vznikající většinou kolektivním úsilím nebylo
autorství textu vyžadováno vůbec (administrativní literatura, konfese).
Proces, v němž zamlčené skutečnosti či nejisté informace přiřazujeme údajům správným či alespoň pravděpodobným, se
nazývá atribuce. Proces nesměřuje pouze k nalezení literárního původce, ale týká se i dalších umělců a výrobců (tiskaře,
ilustrátora, knihvazače). Někdy je doplnění autora vcelku jednoduché, protože literární výtvor má podobu zdánlivého
anonymu. Původce se totiž neprezentoval zvlášť očividným způsobem (třeba na titulní straně), ale jen lehce
přehlédnutelnou narážkou v předmluvě nebo úvodní básni. Zde bylo při troše pozornosti možné jméno autora poskládat
z akrostichu (počátečních písmen či slabik veršů), mezostichu (prostředních písmen či slabik) nebo telestichu (koncových
písmen či slabik). Vzdáleně obdobnou praxi dodržoval také výtvarný umělec, který v případě rozsáhlejšího ilustračního
cyklu signoval jen nepatrnou část (obvykle úvodní obraz). Leccos může při hledání spisovatele napovědět vlastní text díla
a jeho jazykový, stylistický, tematický a kompoziční rozbor. Často je zapotřebí sáhnout též k materiálům archivní povahy
(záznamy o cenzuře, nakladatelské a knihkupecké nabídky, konsignace, korespondence apod.).
S určením literárního původce pak obvykle souvisí poodhalení dalšího bibliograficky relevantního údaje, a to datace tisku
a místa tisku (místa vydání). Tak jako mohou odhalit skrytého autora výše zmíněné hláskové instrumentace, můžeme
zcela spolehlivě určit datum tisku pomocí obdobně koncipovaného a nepřehlédnutelného chronogramu. Chronogram je
od starověku rozšířený způsob datování spočívající v písmenném významu římských číslic M (1000), D (500), C (100), L
(50), X nebo W čili 2xV (10), V nebo U (5) a I, J nebo Y (1). Písmena s číselnou platností se v prozaickém či veršovaném
textu sčítají. Sčítání římských číslic však vyžaduje přiměřenou obezřetnost, neboť chronogram s rozdílnou stavbou, ale v
totožné číselné platnosti se velmi často řetězil a opakoval. Aby čtenář ukrytý letopočet nepřehlédl, při sazbě stačilo
použít majuskule textového písma. Leckdy však posloužily i větší písmové stupně, odlišné písmové řezy a celý
chronogram byl zvýrazněn červenou barvou. Chronogram se v tištěné knize udržoval zhruba od poloviny 16. až téměř do
konce 18. století jakožto artistní způsob datace události zakotvené buď v názvu díla, anebo v textových legendách
umístěných pod ilustrací.
Anonymního výrobce a dobu vzniku lze v případě starších projevů knihtisku atribuovat rozborem tiskařského materiálu
(např. pro tiskaře Ondřeje Dušíka byla ještě 1542 charakteristická sazba nediakritizovaným švabachem). Tiskařský
materiál není ovšem oporou jedinou, stejně tak zkoumáme způsob i uspořádání sazby (např. pro Alexandra
Oujezdeckého je typická sazba Lukášových traktátů o 20 řádcích na stránce). Nezastupitelnou oporou při určení tiskaře
je dále signet, devíza, charakteristická formulace explicitu, individuální užití dekoru apod. (kupříkladu rodina Severinů
užívala charakteristickou ozdůbku v podobě ležatého či stojícího otazníku). Práce se štočky, ať už nesignovanými anebo
signatur dodatečně zbavenými, je obtížnější. Štočky čili dřevěné nebo kovové formy ilustrací či dekoru totiž kolovaly
nejen v originální podobě, ale také v kopiích a často byly jako obecný majetek adaptovány, takže původní verzi
rekonstruovat nelze. Poměrně optimističtější situace panuje při atribuci umělecky pojednané nesignované knižní vazby.
Přestože se knihařské nářadí vyrábělo od 16. století sériově, způsob jeho užití v kompozici nejednou vykazuje rysy
charakteristické pro konkrétní dílnu. O knihařích se občas zmiňuje majitel knihy na přídeští či předsádkových papírech.
Jsou-li jména literárních původců a výrobců v dokumentech naopak uvedena, obvykle se vyskytují již na titulní straně,
případně v incipitu a explicitu, anebo jsou vsunuta do cenzorova schválení (aprobace, facultas) či rámcových částí (např.
prostřednictvím akrostichu). K sazbě jmen hlavních autorů bylo na titulu užíváno takzvané vyznačovací písmo a červená
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barva. Většinou se opticky zdůrazňovalo více křestní jméno nežli příjmení. Jména často provázely zkratky titulů,
pracovních profesí či řádové příslušnosti. Poněvadž překlady a adaptace se stávaly součástí národních literatur
automaticky, jména tlumočníků a úpravců byla do 16. století (snad jen s výjimkou biblí, nově vydávané antické literatury
a právnických titulů) publikována poměrně vzácně, a to většinou až v tiskařově, anebo překladatelově předmluvě. Ještě
v mladších stoletích však mnoho titulních stran obsahuje pouze lakonickou poznámku „přeloženo z cizího jazyka“ či
„přeloženo z němčiny“. Od 16. století byl literární původce v publikaci nezřídka zpřítomněn portrétem. K nejstarším
podobiznám tohoto typu v dějinách českého knihtisku lze počítat dřevořez Ctibora Tovačovského, jak vkleče předává
králi Jiřímu z Poděbrad Kníhu … pana Stibora z Cimburka a z Tovačova (Praha 1539), nazývanou častěji dle explicitu Kníhy
hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich.
Jak jsme již upozornili, s uměleckou i řemeslnou tvorbou bylo v minulosti zacházeno volně. Autorské právo upravující
soukromé a majetkové výhody, které plynou z literární, vědecké a umělecké činnosti, se počalo vyvíjet teprve v 18.
století (poprvé Anglie 1709) a jednotlivé země ho aplikovaly dle potřeby postupně (např. Rakousko 1846). Proto mnohá
vydání mají formu patisku a plagiátu. Patiskem rozumíme specifický druh přetisku pořízený v rozporu s vlastnickým
právem původců. Stal se atributem knihtisku již od dob inkunábulí. Hlavním důvodem patisku byly nízké výrobní
investice. Tiskař totiž nemusel platit honoráře ani žijící autory odměňovat příslušným počtem autorských exemplářů.
Sazeč zase nemusel vyvíjet žádné úsilí jako při kompozici sazby dle rukopisu, poněvadž přebíral grafickou úpravu tištěné
předlohy. Také práce ilustrátora spočívala jen v trpné reprodukci originální výzdoby. Impresorské údaje patisků, totiž
místo a datace vydání, byly často falešné, aby znesnadnily identifikaci pravého výrobce.
Naopak plagiátem nazýváme dílo, které vzniklo přisvojením pouze některých formálních a obsahových složek práce
cizího autora, a i tak je komerčně vydávané za původní tvůrčí akt. Za plagiát však neoznačujeme ta slovesná díla, jejichž
tematické shody nepřesáhly rámec tvůrčích postupů běžných pro literární život minulých staletí (citát, imitace, narážka,
parafráze, reminiscence, variace, výpůjčka a adaptace). V knižní ilustraci, jejíž počátky byly vůbec založeny na záměrných
nápodobách starších originálů a jejich částí, se označení plagiát nebo padělek čili falzum užívá velmi zdrženlivě. O
plagiátorství lze totiž uvažovat až v době, kdy se počal vytvářet pocit vlastnictví k duševnímu majetku, kdy myšlenkovou
a ekonomickou ochranu autorství zajistilo postupně přijímané autorské právo, tedy počínaje 18. stoletím.
Vedle literárního původce se jako nejdůležitější článek výrobního cyklu profiloval tiskař. Pod tímto pojmem rozumíme
jednak majitele či nájemce tiskárny a jednak v užším pojetí zaměstnance obsluhujícího knihtiskařský lis. Ještě během
počátečních desetiletí knihtisku se vlastník živnosti na výrobním procesu fyzicky podílel. Počínaje přelomem 15. a 16.
století řemeslo získalo díky dělbě práce a vyššímu počtu zaměstnaných pomocníků kolektivní charakter. Vlastník tiskárny
fungoval proto již jen jako takzvaný principál. Ten se manuální práce zbavil, ale z ekonomických důvodů nezřídka
provozoval ještě ruční papírnu a obchod s tištěným či papírenským zbožím. Navzdory dělbě práce principál jako jediný
reprezentoval živnost navenek a vlastnickoprávní vztah k ní i k zisku z prodeje osvědčoval svým jménem v knižním
impresu. Poněvadž v drtivé většině případů konkrétní zaměstnance a jejich podíl na výrobě neznáme, badatelům
o dějinách knihtisku nezbývá nic jiného než principála ztotožňovat s výkonným sazečem a tiskařem.
V knihtiskařském řemesle se stýkala manuální práce s aspekty uměleckými. Proto jen málo tiskařů vzešlo z diametrálně
odlišné manuální profese. Naopak ani v 15. století, ani později nebylo výjimkou, že tiskař předešle působil jako písař a
rubrikátor, zlatník či malíř. Stejně tak nesmí překvapit, že získal filozofické, popřípadě lékařské, právnické či teologické
vzdělání a řemeslo, nebo spíše uměleckou činnost (lat. ars impressoria) provozoval jako graduovaný bakalář či magistr.
Nemálo tiskařů si tak mohlo příjmy vylepšovat i působením v městských nebo církevních funkcích. Pakliže se tiskaři
převahou věnovali jiné profesi a dílenskou práci vykonávali pouze tehdy, byli-li objednavatelem vyzváni, hovoříme o
tiskařích intermitujících (lat. intermittere = přerušovat). Starší německá odborná literatura ve snaze postihnout typický
jev éry prvotisků, totiž nestálost v místě působení, zavedla nadto ještě termín kočovný tiskař.
Tiskař vedle nepochybně žádoucí manuální zručnosti v pracích grafických a knihvazačských osvědčoval dennodenně také
úroveň osobní kultury. Vysokým podílem intelektuální práce se lišil od většiny ostatních řemeslnických profesí. Znal
nejeden cizí jazyk. Musel se orientovat v živé politické atmosféře a v domácí i zahraniční konkurenci. Byl seznámen s
literárním terénem, čtenářskými zájmy (poptávkou) a soudobými uměleckými trendy. Tyto znalosti mu pomáhaly při
stavbě edičního programu a v rozhodování o investicích do vlastní nakladatelské činnosti, poněvadž ne všechny zakázky
přicházely od profesionálních nakladatelů, autorů a dalších soukromníků. Při výběru titulů musel reagovat pohotově
zejména ve sféře čtenářsky vděčných konfesijních polemik, novinových letáků s aktuálním zpravodajstvím a lékařsky
osvětových návodů v dobách epidemií. Pokud nezaměstnával vlastního korektora, byl zároveň editorem i oprávcem
sazby. Nadto musel mít také schopnosti obchodní. Ty potřeboval například u nákupu papíru a v souběžných aktivitách
knihkupeckých. Komerční zřetele nejednou přiměly tiskaře k vzájemné kooperaci. Vznikala tak jakási stálá výrobní
sdružení a ještě častěji nárazová kapitálová společenství.
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Prozíravý tiskař si vždy hleděl opatřit a udržet spolehlivého, univerzitně vzdělaného korektora čili prvního čtenáře a
oprávce zkušebních nátisků. Tiskař nezřídka kolem sebe mimo to shromáždil kruh názorově spřízněných (kmenových)
autorů, překladatelů, výtvarných umělců a kulturněpolitických činitelů. Ti pak s principálem spoluvytvářeli ediční
program a vůbec kultivovali celou společnost. Estetická úroveň a technická bezchybnost publikací nebyly ovšem
limitovány pouze vybavením tiskárny, manuálními, ekonomickými a časovými možnostmi tiskaře, ale i niterným vztahem
výrobce k autorovi, jeho dílu a ke čtenáři. Jedna skupina původců se tak podbízela momentálnímu vkusu publika a
zanechala po sobě pouhé řemeslné výrobky, kdežto na produkci jiných je patrné, že knihtisk chápali jako službu s vysoce
kvalifikovaným společenským dopadem. Jak jsme se už zmínili, v souvislosti s industrializací a rozvojem tržního
hospodářství se však zakotvení tiskaře ve společnosti měnilo. Do pozice osvíceného řemesla se v 18. století mohutně
vklínili samostatní nakladatelé a knihkupci, kteří tiskařům významnou část mimovýrobních aktivit odňali, čímž jejich role
uměleckého a vůbec duševního předvoje postupně slábla.
Zakladatele knihtisku v jednotlivých místech a městech pojmenováváme termínem prototypograf. Jedním
z charakteristických rysů nejstarší fáze je anonymita původců tisku, přetrvávající formou neúplných impres ovšem i
v pozdějších stoletích (typographus ignotus). Nejstarší známý tiskařský explicit, v němž původci Johann Fust a Peter
Schöffer st. vystoupili z anonymity, má sice už Psalterium cum canticis (Mainz 1457), ale praxe uvádět v knize jméno
původce tisku se vžívala pomalu. Pokud na prvotisku nebo paleotypu tiskař uveden není, anebo pokud se v minulosti
provedená atribuce ukazuje dnes jako mylná, pracujeme s vhodně zvoleným jménem pomocným. To je případ čtyř ze
sedmi řemeslníků působících před rokem 1500 v Čechách, které pojmenováváme Tiskař Arnoštových Statut, Tiskař
Žaltáře, Tiskař Pražské bible a Tiskař Korandy.
Jména tiskařů jsou v explicitech či impresech otiskována v historické jazykové podobě, ať již hláskoslovné (Labaun =
Laboun), či tvaroslovné ( „Gedruckt bei Jeremia Dümlern“ = Jeremias Dümler). Identifikaci tiskařů neztěžuje jen pouhý
monogram (NF = Nicolaus Finitor čili Mikuláš Konáč z Hodiškova), ale i geonym (Jiřík Rožďalovský = Jiří Melantrich
z Aventinu), prenonym (Georgius = Jiří Štyrsa), převážně latinizovaný traduktionym (Coluber = Jan Had) stejně jako
ojedinělý numeronym (Jan Mantuán Fencl). Problémy přináší také shoda křestních jmen otců a synů, na níž v impresech
zvlášť upozorňováno není (otec Peter Schöffer st. a stejnojmenný syn Peter Schöffer ml.).
Zvláště výkonní a ambiciózní tiskaři z kulturních a správních center usilovali o úzkou spolupráci se státním aparátem,
církevní správou či významnými institucemi. Jejich zakázky totiž vylepšovaly prestiž i hospodářské výsledky a volná
kapacita dílny pak mohla být věnována méně komerčním, zato však umělecky náročnějším edičním zájmům.
Panovníkem jmenovaný „dvorský“ tiskař realizoval především úřední artikule, patenty a zemská zřízení apod. Zakázky
úředních publikací pro české stavy realizoval „stavovský“ tiskař. Direktáře a katechismy pro příslušnou diecézi tiskl
„biskupský“, „arcibiskupský“ či „kardinálský“ tiskař. Učebnicovou literaturu a příležitostnou tvorbu univerzitního okruhu
realizoval „akademický“ tiskař.
Finanční, materiálové, prestižní i duševní aspekty knihtiskařského řemesla vedly k tomu, že tiskař živnost záměrně
formoval jako rodinný podnik. Dynastický princip byl přerván, zemřel-li principál bez nástupců. Pak dílna končila většinou
v dražbě. Kontinuitu naopak zaručovali mužští dědicové (haeredes, Erben). Do funkce principála tak mohl nastoupit
zletilý a v řemesle vyučený syn (filius, Sohn). Nesplňoval-li potomek tyto podmínky, dílnu na nutnou dobu převzala
takzvaným vdovským právem pozůstalá manželka (vidua, Witwe). Podpory se jí dostalo od organizačně a technicky
zdatného faktora, který byl odpovědný za vlastní provoz. Zisk se dělil dle velikosti dědických podílů mezi vdovu,
pozůstalé děti a jiné subjekty. Jakmile mužský potomek splnil věkové podmínky převzetí (věk 21 let), nechal si obnovit
rodinná privilegia a vdova se z živnosti stáhla. Pokud však ovdovělá principálka nečekala a uzavřela sňatek s faktorem,
novomanžel s případnými nezletilými potomky vyženil i tiskárnu a stal se jejím jediným vlastníkem a novým principálem.
Provdala-li se vdova po tiskaři za příslušníka jiného řemesla, právo k vedení živnosti naopak ztrácela.
Prostor mezi autorem a tiskařem vyplňoval v tvůrčím procesu nakladatel. Šlo o fyzickou či právnickou osobu vkládající
do výrobního procesu a distribuce vlastní finanční prostředky za účelem zisku, mnohdy i osvěty, ale pokaždé s rizikem
případné ztráty. Po několik století plnil nakladatelské funkce především tiskař, který nejen vyráběl, ale i prodával a
z kumulovaného zisku obstarával finanční prostředky pro další existenci živnosti. Tato personální unie fungovala tehdy,
byl-li výrobce při uskutečňování edičních záměrů soběstačný. Současně s ní se knihtisk rozvíjel díky zakázkám církevních
a světských úřadů. Významnou roli tu hrála zvláště liturgická literatura rozmnožovaná s peněžitou podporou prelátů či
bohatých kupců. Tento externí mecenát, podporující autora, ilustrátora nebo tiskaře, se silně rozšířil během 16. a 17.
století do aristokratických či patricijských kruhů, poněvadž finanční či hmotná podpora umění a osvěty se stávala též
vhodným nástrojem osobní prestiže a osobních kariér. Nakladatelem se mohl stát velmi často konečně i sám spisovatel,
mající eminentní zájem na publikaci vlastního textu. Autorská podpora byla velmi rozšířena v 18. a 19. století a
kupříkladu v Čechách byla hnací silou celého vydavatelského procesu.
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Vedle všech těchto nepravidelných forem byla nakladatelská činnost též samostatnou výdělečnou profesí, která se
konstituovala v Německu, Itálii a Španělsku už po polovině 15. století jako prvek regulující přirozené napětí mezi
tiskařem a čtenářem. Nakladatel tohoto typu nepatřil do personální sféry tiskárny, spíše se zaměstnanecky identifikoval
s knihkupectvím. Během 18. století nakladatelova prestiž zesílila. Jedním z důvodů byla specializace na určitý druh knižní
produkce. Nakladatelské domy na sebe navázaly také spolupráci s autory a vzdělaneckou obcí – a co víc, ke svému
poslání využívaly vlastní papírny, tiskařské závody, nakladatelská knihkupectví a již z dávných dob osvědčené
nakladatelské a knihkupecké nabídky. Počaly tak vznikat velké nakladatelské domy (např. Friedrich Arnold Brockhaus
proslulý od 1811 vydáváním stejnojmenné encyklopedie). Malokapacitní živnostenské tiskárny tak byly definitivně
degradovány na pouhé vykonavatele zakázek.
Výroba knižního zboží potřebovala distribuci. Tu obstarával knihkupec. Jeho profese byla zprvu označována starými
výrazy librarius či stationarius (lat. opisovač a prodejce v jedné osobě), anebo bibliopola (lat. obchodník s knihami). Od
80. let 15. století se v Německu a pak i v Českých zemích vžil nový termín Buchführer (Puchfurer) a zhruba od poloviny
17. století pak Buchhändler. Domácím ekvivalentem byl vágní termín knihař, který nepostihoval jen stránku obchodní,
nýbrž i řemeslnou. Fakt, že obě činnosti se od počátků knihtisku ještě dlouho všeobecně provozovaly v personální unii,
dokládají obchodnicky stylizovaná tiskařská impresa typu „zu haben“ (k dostání). Teprve s postupnou emancipací
knižního obchodu do samostatné profese přicházejí jednoznačně formulovaná impresa typu „In der Dyck’schen
Buchhandlung“ (v Dyckově knihkupectví).
Explozivní charakter knihtiskařské produkce si již po polovině 15. století vynutil různorodé formy knižního obchodu.
Obchodem se živili samostatní knihkupci, příležitostní agenti (antikváři) i tiskaři a knihvazači. Knižní zboží mezi sebou kus
za kus vyměňovali (výměnný obchod), nakupovali s přihlédnutím k obsahu (sortimentní obchod) anebo k distribuci si
najímali za provizi komisionáře (komisní prodej). Od 16. století získal trh další cennou a dodnes trvající dimenzi, totiž
knižní veletrhy, k jejichž snadnějšímu fungování sloužily nejprve firemní a od 1592 kumulativní nabídkové katalogy.
Českým zemím nejbližší veletrhy byly pořádány ve Frankfurt/M. (1473) a v Lipsku (1545). Roku 1604 byla v Leidenu
uspořádána první aukce a poprvé se objevuje subskripce čili předběžná přihláška k cenově zvýhodněnému odběru
knižního zboží. Oba způsoby prodeje se v Čechách počaly vžívat až po polovině 18. století. Koncem 18. století stálou
distribuční síť obohatily antikvariáty, které nabízely starší knihy a uměleckou grafiku pocházející většinou ze zrušených
klášterů. Nejpozději na přelomu 18. a 19. století vznikají u jazykově a národnostně profilovaných nakladatelských domů i
doplňkové knihkupecké provozy, v nichž se kapitál koncentroval snadněji nežli v drobnějších a osamocených obchodech
s knihami.
Jak jsme už naznačili, důležitým obchodním a reklamním nástrojem užívaným od 15. století do současnosti se
v nakladatelství i knihkupectví staly tištěné nabídky. Jejich cílem bylo upozornit na skladové zásoby tiskaře, nakladatele,
knihkupce či knihvazače, anebo informovat o chystaném vydání, a získat tak případné subskribenty. Z hlediska formy
vydání i následné distribuce rozlišujeme několik typů nabídek. Geneticky nejstarší je jednolistové (plakátové) upozornění
na vytištěnou publikaci, které se vylepovalo či vyvěšovalo na veřejných místech. S jednolistovým návěštím se lze setkat
ještě v 18. a 19. století. Mladším typem je vícelistový seznam, rozšiřovaný v zahraničí od druhé poloviny 16. století
formou nabídkového příležitostného tisku. O sto let později bývaly seznamy přivazovány k závěrečným rámcovým
částem knih a od 18. století také přitiskovány na zadní stranu knižních obálek (poněvadž posledně jmenovaný typ
nemusel být umístěn v celém nákladu, stávají se přítisky nabídek jedním z distinktivních rysů vydání variantního). V 18.
století se nabídky realizovaly též prostřednictvím placených časopiseckých a novinových inzerátů. Dle množství zboží pak
rozeznáváme oznámení týkající se jediné publikace, anebo celého souboru titulů, často kumulovaného do speciálních
oborových nabídek (odborná literatura, hudebniny, volná grafika, kartografie aj.).
Jednotlivé fáze literárního a umělecko řemeslného cyklu neprobíhaly ve vakuu, ale stály pod státním či církevním
dozorem. Tato cenzura zasahovala komunikaci mezi autorem, tiskařem a knihkupcem na straně jedné a komunikaci mezi
knižním obchodem a čtenářem na straně druhé. Teritoriálně i dobově odlišné způsoby regulace, jejíž kořeny sahají
hluboko do starověku, vždy oscilovaly mezi teoretickým rámcem právního aktu a reálnými možnostmi mocenského
aparátu cenzuru provádět a její dodržování vynutit. Jakkoli se v cenzurní praxi čas od času vyskytly tresty nejvyšší,
mechanismus výkonné moci většinou sklouzával ke kompromisům a improvizacím. Do poloviny 15. století převládala
represivní forma cenzury. Její specifikum tkvělo v tom, že zkoumala text, který byl již v oběhu. S nástupem knihtisku
přestala následná cenzura vyhovovat a mechanismus se rozšířil o formu preventivní, záležející v předběžném zkoumání
rukopisu nebo alespoň roztištěných archů. Pod preventivním dohledem se ocitl také knižní trh.
Státní regulace probíhala mezi 15. až 18. stoletím především formou privilegií. Šlo o vrchnostenskou výsadu snažící se
v určitém politicko-geografickém prostoru omezit konkurenčně škodlivý patisk a nekontrolovanou distribuci knižního
zboží. O výsadu, která se udělovala jen na určitou dobu, žádali tiskaři s právním statutem principála, nakladatelé,

Petr Voit: Nauka o starých tiscích

12

ilustrátoři, knihkupci a okrajově též autoři. Pokud byla tato osobní výsada porušena, poškozený podal žalobu.
Obžalovanému sice hrozilo zabavení patisků a velká finanční pokuta, ale dokazování bylo většinou velmi svízelné.
Kvůli lepší organizaci cenzurní činnosti zanášeli biskupové či teologické fakulty univerzit libri prohibiti do dílčích
(územních) seznamů. Tato praxe získala roku 1559 v Římě univerzální ráz a roku 1564 byla institucionalizovaná
tridentským koncilem v podobě Indexu libri prohibiti. Tridentský Index a jeho další redakce vylučovaly ze svobodného
šíření nejen všechnu literaturu nekatolickou, ale též díla směřující proti soudobým pravidlům morálky, díla erotická a
dokonce i zábavná.
Obhajoba svobody tisku získala během 17. století filozofický a politický rozměr. První tiskový proces byl úspěšně veden
1660 v Londýně. Některé státy předběžnou cenzuru postupně od konce 17. století rušily a dodatečný tiskový dohled
upravovaly více méně liberálními tiskovými zákony (poprvé Anglie 1694). Nejstarší tiskový proces, v němž John Peter
Zenger roku 1735 uhájil právo na svobodné informace, poskytl anglo-americkému světu precedens svobody knihtisku.
Americká ústava z roku 1787 se k otázkám cenzury nevyjádřila vůbec, a proto byl 1791 vyhlášen dodatek zakazující
kongresu přijímat jakékoli zákony omezující svobodu tištěné informace.

3

PÍSMOLIJECTVÍ, SAZBA A KNIHTISK, VÝVOJ TISKAŘSKÉHO LISU A TISKAŘSKÉ TECHNOLOGIE OD
POČÁTKŮ AŽ K MODERNÍ POLYGRAFII. VÝZNAM KNIHTISKU

Ačkoli počátky knihtisku bývají zjednodušeně kladeny do poloviny 15. století a spojovány se jménem Jana Gutenberga,
rozmnožování textového a obrazového sdělení pomocí tiskové formy mělo za sebou už delší historii. Za nejvzdálenější
předchůdce tiskové formy lze označit pečetítka a razítka. Ze sumersko-asyrsko-babylonské kulturní oblasti 3. tisíciletí př.
Kr. se dochovaly kupříkladu miniaturní kamenné válečky na pečetění ještě nevypálených hliněných destiček, anebo
nápisy na cihlách pořizované tiskátky z pálené hlíny.
První zkušenosti s mechanickým rozmnožováním textu i obrazu má Čína, která nejpozději na přelomu 1. a 2. století znala
již výrobu papíru jakožto nutného předpokladu masového užití všech grafických technik. Nejstarším způsobem jak
mechanicky rozmnožit text nebo obraz byl deskotisk. Spočíval v negativně obráceném vyřezání či vrytí příslušné
informace do dřevěné nebo kovové formy. Základy této staré reprodukční technologie byly položeny v Číně již na konci
6. století (v 8. století dřevěný deskotisk neboli xylografii převzalo Japonsko, jistě již v 10. století Korea a o dvě stě let
později Egypt). Několik otisků existuje dodnes a má se zato, že představují s ohledem na ztráty v čínské a korejské
prototypografii nejstarší dnes známé tištěné knihy světa. V Evropě poslední třetiny 14. století deskotisk zdomácněl
jakožto rychlá technologie dekorování látek. Nejpozději na počátku 15. století se uplatnil při rozmnožování hracích karet
a devoční grafiky.
Jako vynálezce pohyblivých tiskových písmen bývá citován čínský kovář Pi-Sheng, žijící na počátku 11. století. Dle
hodnověrných písemných zpráv měla být písmena, která používal, ručně hotovena z pálené hlíny a lepena k sobě
voskovým tmelem na kovové desky. V Koreji vynalezli trvanlivější písmena řezaná negativně do mosazi. Tento způsob
rozmnožování textu je německy přiléhavě označován jako „Stempeldruck“ čili tisk individuálně řezaným razítkem – na
rozdíl od termínu „Typendruck“ pro tisk sériově odlévaným tiskovým písmem.
Gutenberg o pohyblivých písmenech starých Číňanů a Korejců s největší pravděpodobností nevěděl, zato však jako
vyučený brusič drahokamů a zlatník měl bohaté zkušenosti s nástroji středověkých evropských kovotepců a kovoryjců,
kteří kvalitu své práce prověřovali otištěním sazemi zakouřené rytiny na papír (niello). Ještě bližší vodítko Gutenbergovi
poskytli knihvazači. Ti negativně rytými kovovými razidly vtlačovali do usňového pokryvu gotické vazby nápisy a
letopočty, a tak si výrazně zjednodušovali namáhavou ruční řezbu. Gutenbergův osobní přínos tkví v objevu písmolijectví
jakožto zdroje sériově vyráběných pohyblivých písmen a ve vynálezu nového typu tiskové formy, založené na důmyslně
uspořádané sazbě. Vlastnosti, množství a způsob užití tiskařského materiálu vyhovovaly nikoli jen jednorázovému, nýbrž
opakovanému používání.
Kulturotvorný a ekonomický přínos knihtisku, jehož produkt měl po Gutenbergově vystoupení v polovině 15. století
poprvé v dějinách lidské společnosti sériový charakter, se spojitě promítl do úrovně gramotnosti a vzdělanosti. Nešlo
přitom o změny náhlé, revoluční, nýbrž o pozvolný proces trvající vlastně až doposud. Poněvadž se tištěná kniha zhruba
po 70. léta 15. století vyvíjela jako vědomá nápodoba knihy rukopisné, z hlediska konzumu nebyl mezi oběma způsoby
fixace textu spatřován zvlášť podstatný rozdíl (dokládá to mimochodem soudobé označení knihtisku jako „ars
artificialiter scribendi“ čili umění mechanického psaní). Gutenbergův vynález nepřinesl ani okamžitý zánik skriptorií s
profesionálními opisovači a kaligrafy, ale každopádně inicioval jejich pozvolný útlum. Proti písaři, který opisováním
jediné knihy strávil rok i déle, tiskárna totiž za tutéž, anebo spíše kratší dobu vyrobila publikaci v nákladu několika stovek
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exemplářů. Hromadný tisk si tak vynutil citelný pokles prodejní ceny, změny v knihkupecké praxi a vznik skutečného
knižního trhu. Poněvadž nabídka převýšila pomaleji se vyvíjející ekonomické možnosti a čtenářské schopnosti publika,
trh knihtiskařských velmocí Itálie, Německa a Francie byl záhy po polovině 15. století přesycen. Napomohl tomu jistěže i
poněkud stereotypní ráz vydavatelské politiky.
Nejstarší humanisté uvítali, že právě knihtisk už od svých počátků trvale fixuje starší (antické) literární památky, a tím je
uvádí do širšího povědomí a zároveň chrání před možným zničením, jemuž by byly vystaveny při ojedinělém tradování
rukopisném. Okamžitý význam knihtisku oceňovaly v prvních desetiletích též objednatelé a odběratelé nejjistější, totiž
církevní instituce, neboť pečlivá editorská činnost tiskařů a korektorů přispěla ke stabilizaci a standardizaci textů
liturgické povahy. Kolem velkých tiskáren se počaly už na počátku 16. století formovat kroužky humanistických učenců,
které do doby, nežli ediční iniciativa přešla na nakladatele a nakladatelské domy, urychlovaly proces konstituování
individuálně chápaného autorství a pozitivně ovlivňovaly čtenářský vkus.
Mladší generace knihtisk zákonitě vnímaly jako zprostředkovatele kulturních hodnot a nejdokonalejší soudobý
prostředek masové komunikace. Po Lutherově vystoupení 1517 se toto účinné informační médium stalo nástrojem
náboženské a politické propagace. Se sílícím společensko kritickým zakotvením knihtisku mohutněla také církevní a
světská cenzura. Reakcí na angažované postoje některých tiskařů byly proto mnohdy i tresty absolutní.
Teprve během 16. století se knihtisk cele otevřel novým potřebám měšťanské společnosti a tištěná kniha v důsledku
hluboké diferenciace edičních modelů přestala být s výjimkou bibliofilií exkluzivním předmětem sběratelského zájmu a
tezaurace peněz. Stala se masově užitným statkem přispívajícím k demokratizaci společenských hodnot. Poskytovala
vzdělání a osvětu, ovlivňovala soukromý, náboženský a politický život i zábavu. Poptávka, kterou dříve vytvářel
jednotlivec, získala díky moderně konstituované čtenářské obci celospolečenský charakter. Sociální výkyvy zejména mezi
městem a venkovem rozrůzňovaly kvalitu i kvantitu knižního trhu. Kultivaci čtenáře napomáhal jeden z nejvlastnějších
atributů knihtisku, totiž nový způsob recepce literárního díla založený nikoli již na vnímání poslechem, nýbrž na tichém
čtením. Vizuální vnímání tištěného díla, do něhož stále častěji pronikal národní jazyk, se vlivem morfologicky
stabilizovaného písma, ústupem uzuálních zkratek a naopak zaváděním interpunkčních znaků stala i pro laické vrstvy
komfortnější. Knihtisk přitom na vývoj a ustálení národních spisovných jazyků působil rychleji nežli kniha psaná nebo
slovo mluvené. Tištěné texty pozbývaly archaismů hláskoslovných, tvaroslovných i lexikálních a nivelizovaly rozdíly mezi
územními nářečními prvky. Nejvýrazněji zasáhl knihtisk rovinu pravopisnou. Ve srovnání s rozkolísaným písařským územ
byl pravopis sazečů vnímán vážněji a během 16. století sehrál důležitou roli v jeho sjednocování do normativní podoby.
Dominantním rysem novodobého knihtisku je písmolijectví. Tak nazýváme souhrn postupů při sériové výrobě tiskových
písmen, číslic, značek a netisknoucích písmových výplňků. Ačkoli již dávno před polovinou 15. století byl znám tisk
pomocí jednotlivých dřevěných, kovových či hliněných razidel, teprve Johann Gutenberg sestavil technologii
multiplikované výroby tiskařského materiálu a povýšil ji na klíčový moment novodobého knihtisku. Podstata technologie
spočívala v logickém propojení písmařských, písmoryteckých, kovolijeckých a písmolijeckých operací, pomocí nichž byl
vyroben opakovatelně použitelný sazebný materiál.
Výrobní proces se odvíjel od grafických návrhů, které písmorytci dodal tiskař či písmař (výtvarník, kaligraf). Aby výroba
mohla získat sériový ráz, písmorytec pro každé písmeno negativně vyřezal a vypiloval raznici zvanou patrice. Silovým
působením patrice na měkký kovový hranolek vznikl pozitivně obrácený obraz řečený matrice. Pak započal vlastní
multiplikační proces, umožňující v ručním licím strojku pomocí matriční formy a lehce tavitelného písmového kovu
vyrobit požadovaný počet typů s negativně obráceným písmovým obrazem. Právě s písmolijectvím je spjata nejstarší
technická památka z oblasti proto-polygrafie u nás: jsou to písmena a hrudky liteřiny z Tiskárny bratrské, nalezené 19561958 při archeologickém výzkumu Kralic na Moravě.
Tiskové písmo zpočátku nemělo ještě charakter zboží, nýbrž vznikalo individuálně pouze pro interní potřeby každé
tiskárny. Koncem 15. století privátní charakter mizel a tiskaři počali s matricemi a hotovým písmem obchodovat.
Standardní součástí obchodu se již v této době staly nabídkové vzorníky tiskového písma. V historii knihtisku první
známý, unikátně dochovaný vzorník vydal 1486 Erhard Ratdolt na počátku svého augsburského pobytu. Potřeba
materiálově zajistit stále mohutnící knihtisk si okolo poloviny 16. století vynutila osamostatnění písmolijectví do
svébytné živnosti. Písmolijci angažovali do svých dílen písmaře, anebo písmařské ateliéry se naopak rozrůstaly o
slévačský provoz. Matrice a odlité písmo zde získávaly zbožní charakter, a sazba tak oproti starším etapám knihtisku
ztrácela individuální ráz. Státní i církevní moc u vědomí významu písmolijen pro knihtiskařské podnikání růst řemesla ve
všech státech regulovala.
Ruční výroba písma byla výrazně modernizována poprvé od dob Gutenbergových až 1839, kdy se licí zařízení obohatilo
pumpou pro automatický přívod žhavého kovu. Roku 1862 byl patentován takzvaný kompletní licí stroj (kompletka), v
němž samočinný licí proces bez zásahu lidské ruky pokračoval na přídavných zařízeních lámáním a hoblováním nálitků a
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broušením hran. Roku 1885 byla manuální ražba matric nahrazena vynálezem rycího pantografu. Další pokrok přineslo
spojení licího a sázecího procesu do jediné, automatizované technologie. Toto revoluční zařízení odlévalo matrice
seřazené do celých řádků. Konstruktérem stroje, do praxe uvedeného 1886 pod názvy Linotype a Intertype, byl
Američan německého původu Ottmar Mergenthaler (1854-1899).
Tiskové písmeno (neboli typ) mělo tvar nevelkého kovového hranolku, u něhož rozeznáváme hlavu nesoucí vyvýšený
negativní obraz litery, který byl po nanesení barvy určen k otisku. Obraz litery se profesionálně nazývá písmový řez.
Obecnými kritérii řezu jsou dobrá čitelnost a estetická kvalita. Každý řez je charakteristický způsobem nasazení akcentů
(háčky, čárky, stříšky), způsobem stínování, mírou ornamentalizace, morfologií serifů čili patek a náklonem osy.
Vyvýšená litera sedí na hlavě hranolku na pomyslné optické lince (účaří), jejíž vzdálenost od spodní hrany hlavy je
v každé písmové sadě neměnná, a zaručuje tak přímost řádků. Zbylá část pod hlavou hranolku se nazývá noha. Spodní,
hlavě protilehlá plocha je pojmenována pata. Vzdálenost od tisknoucí plochy k patě tvoří písmovou výšku hranolku.
Výška hranolku byla až do 18. století naprosto nejednotná, neboť ji ovlivňovaly pouze vnitřní parametry individuálně
sestavovaných ručních licích strojků. Tato anarchie pak velmi často znemožňovala kombinovat v jedné tiskové formě
sazbu různé výrobní provenience, poněvadž odlišně vysoké hranolky nevytvořily jednolitou rovinu tisknoucích elementů.
Byť se výška různila jen desetinami milimetru, výsledkem pak byl otisk s nežádoucím stínováním sazby. První unifikace
písmové výšky proběhla 1723 ve Francii. Německo se o obdobné sjednocení pokusilo až 1827, ale bez většího úspěchu.
Anarchii zamezil až 1898 takzvaný „německo-francouzský“ systém, který stanovil výšku na 23,766 mm (pro srovnání
uvádíme, že písmová výška nalezených hranolků z Tiskárny bratrské se pohybovala v rozmezí 24,4 až 24,8 mm).
Rozměr mezi přední a zadní stranou hranolku se nazývá písmová kuželka. Je to vlastně výška písmového obrazu (nesmí
se zaměňovat s výškou hranolku), která se navenek jeví početnou škálou písmových stupňů měřených pomocí
typografického bodu. Také cesta k unifikované stupnici byla svízelná. Započala už roku 1669 návrhy anglického písmaře
Josepha Moxona a skončila 1898 přijetím „německo-francouzského“ systému, který kodifikoval 23 písmových stupňů.
Historické názvosloví těchto stupňů mělo často metaforický ráz: např. nejmenší a sotva čitelné stupně, pořizované
s velkými finančními náklady, se nazývaly briliant (1,12 mm) a diamant (1,50). Stupeň garmond (3,76) byl nazván na
počest francouzského písmaře a písmolijce 16. století Claudia Garamonda a stupeň cicero (4,51) převzal označení dle
Ciceronova díla vytištěného 1476 písmem podobným. Větší stupně byly pojmenovávány jako násobky menších, např.
dvoucicero (9,02) až osmicicero (36,09). Toto osmicicero je ve škále stupněm posledním, poněvadž technické možnosti
písmolijectví zde prakticky končí. Písmo s kuželkou větší nežli 37 mm vznikalo řezbou ve dřevě či jiném materiálu.
Sestavování jednotlivých tiskových písmen, netisknoucích písmových výplňků a štočků do tiskové formy nazýváme
sazbou. O grafické úrovni sazby prvotisků a starých tisků svědčí zejména schopnost 1. dodržet jednotnou šířku sazby (čili
zarovnat pravý okraj bez použití koncových výplňkových ozdůbek), 2. minimalizovat bílé pruhy protékající napříč (neboli
řeky vzniklé z nadměrných mezislovních mezer) a konečně 3. konstruovat poslední (východové) řádky v odstavci a
rozdělovat slova pomocí rozdělovníku (divize). Věcnou a pravopisnou úroveň sazby ovlivňovala sazečova jazyková
kultura, forma předlohy (rukopis, nebo tisk) a sazečovo vnímání předlohy (čtením, nebo poslechem pomocníkova
diktátu). Estetické kvality sazby nezáležely jen na komerčně podmíněné volbě písmového řezu, ale i na formálních
požadavcích textu. Z tohoto hlediska členíme užité písmo na vyznačovací, které sloužilo pro sazbu nadpisů a vizuálně
exponovaných částí textu, a na textové neboli chlebové, jímž se sázel běžný text dokumentu. Umění sazečů organizovat
sazbu oceníme nejlépe u figurální sazby a sazby akcidenčních neboli příležitostných tisků. Takřečená figurální sazba totiž
svými ohýbanými řádky napodobovala různé obrazce (kříž, kalich, labyrint) a akcidenční sazba si zase libovala v apelativní
směsici atraktivních písmových stupňů a řezů.
Ruční sazba vznikala přiřazováním jednotlivých tiskových písmen, číslic, interpunkčních znaků a výplňků v sázítku. Byl to
zpočátku dřevěný a později kovový zpola otevřený žlábek s jednou stranou pevnou a druhou regulovatelnou dle délky
řádku (určené formátem strany). Nejstarší sázítka pojala bezpochyby pouze jedinou řádku, ale postupně se zvětšovala až
na deset řádků, jejichž váhu sazečova ruka ještě unesla. Segmenty textu se ze sázítka ukládaly postupně na sazebnici,
kde byly kompletovány dle zvoleného zrcadla sazby čili na obdelníkovou plochu určenou k potištění. Přitom byly ke
stránkové sazbě dodávány štočky iniciál, dekoru a ilustrací. V případě, že obrazový doprovod vznikal separátním tiskem
z hloubky, plocha určená rytinám byla vyplněna nižšími netisknoucími vložkami. Na sazebnici se pak zrcadlo stránkové
sazby závěrem opatřilo ještě evidenčním aparátem (záhlaví, číslování listů, sloupců a stran, marginálie, ukazovací
ručička, text pod čarou, signatura, kustod, norma). Rozměry stránkové sazby byly proměnlivé. Záležely na rozměrech
papírového archu a velikosti tlakové a tiskové partie tiskařského lisu. Formát sazby ovlivňovaly též vnější okolnosti.
Především to byl rozsah a žánr rukopisné předlohy, poněvadž víme, že nauková literatura tíhla k větším formátů, zatímco
lidové tisky ke středním, a tudíž levnějším. Na velikost formátu působil také soudobý čtenářský vkus, požadující ve svém
vývoji postupné zmenšování folia pozdní gotiky až k intimní dvanácterce a šestnácterce 17. a 18. století. Formát sazby
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byl mimo to motivován i komerčními hledisky, protože platilo, čím menší rozměr sazby, tím také menší písmový stupeň,
ale tím dražší výroba.
Stejně jako u písmolijectví se také sazba pronikavější modernizace dočkala až v 19. století, kdy bylo v této oblasti
uděleno asi 160 vývojových patentů. První sázecí stroj, obsluhovaný pomocí klávesnice, byl patentován roku 1822 v
Anglii. Další pokrok přinesly v polovině 19. století pokusy o spojení licího a sázecího procesu do jediné, automatizované
technologie, díky níž se samostatnost písmolijectví počala vytrácet a knihtisk přerostl v průmyslové odvětví. Původcem
geniální myšlenky nesázet tiskový materiál přímo, nýbrž odlévat ho až dle momentální potřeby z matric vysázených na
klávesnici byl 1886 již zmíněný Ottmar Mergenthaler.
Poté, co sazeč završil svou práci, byl blok stránkové čili lícové nebo rubové sazby načerněn a ručně obtažen (oklepán) na
korekturní arch. Opravené bloky byly po dvou, po čtyřech i ve větším počtu seřazeny, avšak oproti rukopisné předloze
v pozměněném pořadí, poněvadž se musela respektovat povaha reprodukčního procesu, kdy pozitivní otisk vzniká ze
zrcadlově otočeného obrazu. Sazba několika stránek vyřazených pro otisk na jednom archu a uzavřených do železného
rámu se nazývá tisková forma. Po načernění se forma položila na tiskový stolek knihtiskařského lisu a nárazovým
sešroubováním a snížením tlakové partie se na předem zvlhčený papírový arch provedl otisk.
K otisku formy na papír se v novodobém ručním knihtisku užíval knihtiskařský lis. Nenáročnou adaptací se vyvinul
zřejmě z lisu papírenského už před polovinou 15. století, kdy v souvislosti s výrobou blokových knih nastala potřeba
pořizovat otisky dřevořezových štočků oboustranně (opistograficky) a zejména šetrněji nežli ručním tříčem
(anopistograficky). Tento lis, v němž působila plocha na plochu, charakterizují dvě základní konstrukční součásti: horní se
nazývá tlaková partie, pohybující se vertikálně díky šroubovému vřetenu, a spodní je pojmenovávána tisková partie,
tvořená stolkem s tiskovou formou. Mezi polovinou 15. a počátkem 19. století se knihtiskařský lis využíval bez
podstatných konstrukčních změn a pro zhotovování akcidenčních tisků či korekturních obtahů sloužil ještě sto let poté.
Před rokem 1500 zvládly tiskárny nanejvýše 20 otisků za hodinu, či spíše méně. Na počátku 19. století Charles Stanhope
nahradil ruční obsluhu tlakové partie vahadlem, a teprve tím se z primitivního lisu stalo strojní zařízení. Počet otisků
za hodinu markantně stoupl na 250.
Skutečnou revoluci ve vývoji lisu znamenalo potlačení manuální práce a zvýšení rychlosti. Friedrich Gottlob König jako
první opustil starý Gutenbergův princip působení ploché tlakové desky na plochou tiskovou formu a roku 1811 uvedl do
provozu rychlolis, založený na styku otočného tlakového válce s plochou sazbou. Tím zvýšil výkon stroje na 400 otisků
v hodině. Ve 40. letech 19. století vstoupil do tiskáren rotační stroj, využívající poprvé vzájemného působení válce na
válec. Jako protějšek k tlakovému válci zde byl zcela poprvé namontován tiskový (formový) válec, po jehož obvodu byla
upnuta oblá tisková forma. Rychlost rotačního pohybu tiskové formy mnohonásobně převýšila dobu vertikálního pohybu
formy ploché, a proto v kratším čase umožnila výrobu mnohem vyšších nákladů, zejména novin a časopisů. Zatímco
nejstarší typy ze 40. let dosáhly za hodinu asi 8.000 otisků, modernizace provedené během následujících dvou desetiletí
výkon znásobily ještě viditelněji (až k 20.000 v roce 1867).
Vraťme se však ještě jednou do pomyslné tiskárny. Potištěný arch bylo třeba zavěsit na šňůru, aby vyschl. Pro každý arch
se však zhotovovaly dvě tiskové formy, lícová a rubová, takže proschlý arch se do lisu vracel ještě jednou. Sazeč použitou
formu vždy rozmetal, tiskové typy umyl a znovu je umístil do příslušných přihrádek sazečské kasy, aby mohl pokračovat
v přípravě další tiskové formy. Také proces s vysunováním, načerňováním a zasunováním pod tlakovou partii lisu se
opakoval tak dlouho, dokud nebyl text vytištěn kompletně. Proschlé archy se pak v knihařské dílně zmenšily důmyslným
překládáním do takzvaných složek. Ty se našily k sobě a vzniklý knižní blok byl opatřen vazbou.

4

TISKOVÉ PÍSMO (TEXTURA, ROTUNDA, BASTARDA, GOTIKOANTIKVA, ŠVABACH, FRAKTURA,
ANTIKVA)

Smyslem písmolijectví, o němž jsme hovořili posledně, je připravit požadovaný počet pohyblivých tiskových písmen
neboli typů, pomocí nichž vznikala sazba. Základní požadavek na morfologii tiskového písma je odvozován tak jako
u písma psaného od optimální čitelnosti. Další nároky jako proporčnost písma a harmonie s ilustračním doprovodem
souvisejí již s mechanickým způsobem výroby knih. Určitou typizaci písmové kresby zaznamenáváme však až po polovině
16. století, kdy se písmolijectví odtrhlo od vlastní knihtiskařské profese. Více než půltisíciletý, ale nepravidelný vývoj
tiskového písma charakterizuje neustálé oddalování od rukopisných principů a návyků, jimiž se řídilo písmařství éry
prvotisků. Tento unifikační pohyb vyvolávala sama masovost knihtisku a nepřetržitě uplatňovaná snaha po vizualizaci
tištěného textu i po dosažení harmonie mezi všemi funkčními složkami tištěné knihy.
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Klasifikace tiskového písma je značně nejednotná, protože respektuje buď hlediska technologicko-typografická, anebo
morfologická. Prvně jmenovaná hlediska upřednostňuje v jediné české monografii František Muzika (1963). Druhý
pohled pak po široké odborné diskusi domácích písmařů vyústil 1979 v klasifikační normu , která však dnes už neplatí.
Poněvadž tiskové písmo představuje kontinuální a svébytnou vývojovou formu písma psaného, které je jím zpětně
ovlivňováno, pro účel knihovědné klasifikace budeme sledovat vztah mezi latinským rukopisným a tiskovým písmem v
rámci novověké paleografie. Termín latinská tisková písma užíváme k rozlišení od písem mimořímského původu, k nimž
patří např. hebrejské a řecké písmo, cyrilice a hlaholice (v běžné komunikaci se mimo to užívá ještě tradiční, ale nepřesný
termín latinka, vztahující se jednak k pojmenování všech vývojových variant humanistického písma čili antikvy, tak pro
označení psané humanistické kurzivy 19. a 20. století). Systém navržený 1982 Vladimírem Kaiserem dělí latinské tiskové
písmo z genetického i morfologického hlediska na gotické a novogotické, goticko-humanistické a humanistické.
Gotické a novogotické tiskové písmo bylo užíváno od počátku knihtisku v polovině 15. století zhruba do poloviny 20.
století. Gotické varianty vznikly jako napodobeniny rukopisných písem kodexů. Patří k nim textura a bastarda. Do
novogotických písem (též neogotických či postgotických), která byla vytvořena výhradně již pro potřeby knihtisku,
řadíme švabach a frakturu. Charakteristickým znakem gotické a novogotické skupiny je diferencovaná tloušťka
jednotlivých tahů a lomenost dříků písmen. Poměrně často se vyskytující synonymní označení „lomené písmo“ (z něm.
gebrochene Schrift) však opět není zcela přesné, neboť ve švabachu lomené tvary již nepřevažují. Tmavší písmový obraz
této skupiny tiskových písem Angličané hodnotili metaforickým „black letter“ (označení se někdy vztahuje jen
na texturu), čímž výstižně charakterizovali odlišnost od světlejší antikvy nazývané „white letter“. Psaná podoba gotických
písem, napodobující sklonem i hrotitostí rukopisné předlohy, se ještě v 16. století řídce vyskytovala v xylografovaných
nadpisech. Polokurzivní podoba novogotické fraktury se nazývá kanzleischrift, kurzivní formy označujeme frakturschrift a
kurrentschrift.
Goticko-humanistické písmo je početně nevýrazná skupina stojící na přechodu mezi gotickými a humanistickými
formami. Lze ji charakterizovat silnou tendencí k zaoblování původně lomených dříků. Patří sem gotikoantikva a rotunda.
Užívání těchto tiskových písem bylo omezeno pouze na 15.-16. století. Gotikoantikva se dočkala jistého oživení ještě v
19. století.
Humanistické tiskové písmo je souhrnné označení nejpočetnější skupiny latinských písem, jejichž morfologie se vyvíjí od
doby těsně po polovině 15. století až do současnosti. Všechny druhy vznikly jako repliky humanistických rukopisů:
majuskule mají podobu starořímské kapitály a minuskule jsou převzaty z karolíny 8. až 12. století. Patří sem výtvarné
varianty stínované a lineární vertikály (tradičně označované jako antikva) i stínované polokurzivy a kurzivy. Humanistické
tiskové písmo se nejprve prosadilo u sazby jazykově latinských textů, kdežto do publikací tištěných národními jazyky
pronikalo pomaleji a diferencovaně až do 19. století. Zvláštností této skupiny, kterou nikde jinde neobjevíme, je
odlišování sytosti tahů prostřednictvím polotučných či tučných písmových řezů.
Nyní je třeba zastavit se u termínů, které postihují sklon svislé písmové osy (nikoli však osy stínování): vertikála,
polokurziva a kurziva. Na rozdíl od polokurzivy a tiskové kurzivy, jejichž osy svírají s řádkou ostrý úhel, je vertikála
latinských tiskových písmen konstruována kolmo. Vedle toho, že se polokurziva naklání doprava, se na rozdíl od
kurzivních forem vyznačuje nespojitostí tahů. Polokurziva novogotických písem se nazývá kanzleischrift (zkráceně jen
kanzlei). Antikvová polokurziva vznikla jako replika humanistického stínovaného kancelářského písma. V typografické
praxi u nás i za hranicemi se často označuje z hlediska paleografie nepřesnými pojmy tisková kurziva či italika (dle
původu). Kresbu všech vývojových typů polokurzivy charakterizuje jednobříšková minuskule ‚a‘. Polokurziva se od konce
15. století (Francesco Griffo) vyvíjela jako svébytné a morfologicky bohaté textové písmo, jímž se per extensum sázely
celé texty, zejména veršované. Od konce 17. století se však poslání polokurzivy změnilo. Z textového písma poklesla do
roviny nadpisové jakožto mechanicky a ztrnule působící písmo vyznačovací.
Základním rysem kurzivy je spojitost tahů. Písmová osa na rozdíl od vertikálních forem svírá s řádkou ostrý úhel,
poněvadž je nakloněna doprava. Humanistická tisková kurziva a novogotické kurzivní formy (frakturschrift a
kurrentschrift) byly v dřívější typografické praxi obvykle označovány termínem tiskový skript, nebo kaligrafické písmo.
Základem humanistické tiskové kurzivy je italské kancelářské písmo 16. století adaptované před polovinou 17. století ve
Francii a o několik desetiletí později v Anglii. Výsledkem tohoto procesu byla anglická „round hand“ z druhé poloviny 18.
století, jejíž tisková varianta se od 70. let rozšířila po všech evropských písmolijnách. Vyznačovala se kontrastem mezi
slabými a silnými tahy, oblým a zřetelně úzkým písmovým obrazem, podtrženým nápadně dlouhými smyčkami písmen.
Litery jsou kresleny stejně jako u polokurzivních forem jednotlivě, ale poněvadž jsou propojeny univerzálními spojnicemi,
sazba působí dojmem písma psaného souvisle jedním tahem. Poněvadž protáhlé horní a dolní smyčky vyžadovaly širší
meziřádkový prostor, sázená kurziva se uplatnila při vizualizaci textu titulní strany, při odlišení dedikací a předmluv a
zřejmě nejvíce v neknižní typografii módních akcidenčních tisků 19. století. Kaligraficky ryté kurzivní písmo se
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reprodukovalo stejně jako obrazový mědiryt tiskem z hloubky. Tak byly pořizovány návodné legendy na frontispisech,
vizuálně akcentované části publikací (titulní strana), ba i celé texty modlitebních knih a oslavných brožur.
Dle tloušťky tahů se hovoří o modifikaci stínované a lineární. Stínované tiskové písmo se vyznačuje zvláště na větších
písmových řezech nestejnou tloušťkou jednotlivých tahů. Zatímco optimální kontrast mezi tučnými a vlasovými tahy
napomáhá lepšímu vnímání, extrémní modelace stínů vede naopak k monotónně tmavému písmovému obrazu,
poněvadž vlasové tahy při čtení zanikají. Stínovaná jsou všechna písma gotická a novogotická, goticko-humanistická a
většina písem humanistických. Lineární tiskové písmo se vyznačuje zcela nediferencovanou, anebo přibližně stejnou
tloušťkou jednotlivých tahů. Vzniklo až na počátku 19. století s rozmachem akcidenčních tiskovin. Uplatnilo se jen jako
humanistická vetikála (řídce i polokurziva) dvojího typu, a to serifová, zvaná nepřesně egyptienka, a strohá bezserifová,
běžněji označovaná pojmem grotesk neboli „hůlkové písmo“.
Chronologický vývoj mezi počátkem knihtisku a 19. stoletím postihujeme čtyřmi kategoriemi jako písmo rané, vrcholné,
přechodové a mladší.
Rané tiskové písmo je nejstarší skupinou latinských tiskových písem užívanou od počátků knihtisku zhruba do roku 1500.
Patří sem vertikály všech gotických a novogotických písem (s výjimkou mladší fraktury) a humanistická stínovaná
vertikála zvaná tradičně antikva. Poněvadž písmolijectví nebylo ještě vyvinuto v samostatný obor, výrobu písma si dle
vzorů regionálních rukopisných kodexů zajišťovaly jednotlivé tiskařské dílny svépomocí. Díky této pluralitě jsou raná
tisková písma charakterizována značnou kresebnou i technologickou variabilitou.
Termínem vrcholné tiskové písmo rozumíme skupinu latinských tiskových písem vyvinutých už přímo pro potřeby
knihtisku. Užívaly se v průběhu 16. století a dříve byly označovány jako písma renesanční. Patří sem všechna gotická a
novogotická písma (včetně novogotické polokurzivy a kurzivy), goticko-humanistická písma i humanistická písma
v podobě stínované vertikály (zvané tradičně antikva) a polokurzivy.
Písmařství a písmolijectví mezi počátkem 17. století a 60. léty 18. století neprodukovalo písma stylově čistá, nýbrž
muselo akceptovat převážně tradicionalistický vkus publika. Projevy tohoto období nejsou stylově čisté a nelze je řadit
ani ke starší (renesanční), ani k mladší (klasicistní) vývojové fázi. Dříve se tato písma označovala jako barokní, ale namístě
je pracovat s termínem přechodová tisková písma. Charakteristickým rysem tohoto období je vymírání švabachu a
naopak mohutný vývoj fraktury směrem ke značné kondenzaci písmového obrazu. Humanistická vertikála (tradičně
zvaná antikva) se projevovala výrazným stínováním a polokurziva, formálně s ní splývající, byla již důsledně koncipována
jako nesamostatné vyznačovací písmo.
Třetí a poslední skupinu tvoří mladší tisková písma. Jejich vývoj probíhá zhruba od 70. let 18. století do současnosti.
Dříve se skupina označovala jako klasicistní, novorenesanční, moderní a popřípadě úpadková. Nejdůležitější fázi celého
období představuje klasicistní písmařství, charakteristické snahou po maximálním kresebném zjednodušení. To vidíme
nejlépe na dosavadním vývoji antikvy, který se zde vlastně zastavil. Od počátku 19. století rychle akcelerující oblast
neknižní typografie však zvyšovala poptávku po nápadně řešených akcidenčních písmech. Celoevropské písmařství se
proto od poloviny 19. století programově přiklánělo k nápodobě gotických a novogotických písem (vyjma bastardy) a
goticko-humanistických (vyjma rotundy).
Jak již bylo na několika místech řečeno výše, dle historicky podmíněné kresby písma rozeznáváme sedm formálních typů,
jejichž klasifikace byla mezinárodně ustálena již v minulosti. Z chronologického hlediska jde o texturu a bastardu,
gotikoantikvu a rotundu, švabach a frakturu a konečně antikvu.
Textura je tiskové písmo vyvinuté z rané gotické minuskule západoevropských rukopisných liturgických kodexů 14.
století. Vyznačovalo se monumentální dekorativností, pravidelným čtvercovým půdorysem a řádem vzbuzujícím iluzi
tkaniny. Dvojitě ostře lomené tahy mají zvláště minuskulní písmena ,a‘ ,d‘ ,e‘. Charakteristickým rysem kolmých dříků
malých písmen ,j‘ ,k‘ ,l‘ je zakončení v podobě malého kosočtverce. Tento hrotitý prvek monumentalizoval písmový
obraz, a to tím spíše, že slabými tahy byly zpravidla přizdobovány pouze svislé dříky některých majuskul. U malých
písmen výjimku tvoří jen spodní tah očka ,e‘ a vlasový předěl mezi horním a dolním bříškem ,a‘. Toto dolní bříško je
přitom větší nežli horní (u rotundy naopak). Forma okrouhlého neboli obráceného ,r‘ se užívá tak jako v rotundě po
kulatých literách (,fortuna‘) nebo po literách s bříškem (,impressor‘). Textura je nejstarší gotická forma tiskového písma.
Důsledně kopírovala středověké rukopisné předlohy a od dob Gutenbergova vystoupení se až do poloviny 16. století
v německy mluvících zemích ani jinde nijak zvlášť nevyvíjela. Do Francie písmo uvedl Jean Dupré. Textura se zde pak
udržela pro tisk latinských textů jen po druhou čtvrtinu 16. století. Nejstarší tiskovou texturu v Anglii vlastnil William
Caxton, který ji stejně jako jeho následovníci užíval i pro tisk jazykově anglických textů. V Anglii se textura udržela až do
sklonku 17. století. Zrovna tak dlouho žila jako univerzální textové písmo v Nizozemí. Tady měla velmi dobrou výchozí
pozici nejen ve formách rukopisných, ale i jako písmo deskotisků a blokových knih. Všude jinde však textura postupně
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ztrácela na univerzálnosti a z textového písma poklesla k roli vyznačovací. V některých zemích nezdomácněla nikdy
(např. Itálie). Ve srovnání s Polskem, kam toto písmo uvedl už Tiskař Sermones papeže Lva I. ca 1473/74, se textura
v Čechách 15. století všeobecně také neuplatnila. Nejstarší užití asi v létech 1476-1479 spadá do dílny anonymního
plzeňského Tiskaře Arnoštových Statut, který ji užil dvakrát. Starší, texturou per extensum sázené dílo se nazývá Agenda
Pragensis (Plzeň ca 1476-1479) a evidentně mladší Missale Pragense (Plzeň? 1479) má texturu jen v trojlistovém
kalendáři. Slohově čistší podobu závislou na dolnoněmecké textuře vlastnil na Moravě působící Konrad Baumgarten. Od
počátku 16. století, kdy se monopolním písmem u nás stal švabach, textura zaujala všudypřítomnou roli vyznačovacího
písma. Zajímavého estetického účinu dosahoval pomocí nadpisové textury Alexandr Oujezdecký v Brikcího publikaci
Práva městská (Litomyšl 1536). Jako nadpisové písmo texturu užívala ještě ve 40. letech Tiskárna severinsko-kosořská a
o dvě desetiletí později i Tiskárna bratrská, např. v kancionálech. Jak lze zjistit probírkou unikátních jednolistů
strahovského konvolutu sběratele Václava Dobřenského, ještě během 70. let 16. století sázel nápadnou nadpisovou
texturou některé novoročenky Jiří Černý z Černého Mostu. Zaleželá textura tu dobře plnila funkce „akcidenčního“ písma.
Bastarda je písmo vzniklé ve 14. století na přechodu mezi strnulými formami gotickými a volněji lomeným písmem
novogotickým. Poněvadž mísí různorodé stylové prvky, bylo metaforicky označeno za méněcenné (stfr. bastard =
nemanželské dítě, nelegitimní jedinec). Písmový obraz bastardy působí sice dekorativně, ale čtenářsky je málo přívětivý.
K obecnějším rysům patří jednobříškové minuskulní ‚a‘ nahoře většinou ještě zešpičatěné, dvoubříšková konstrukce ‚b‘ a
ostře sbíhající dříky ‚f‘ a ostrého ‚s‘. Ačkoli bastarda spolu s texturou patřila v Německu k nejstarším tiskovým písmům,
užitým již Johannem Gutenbergem pro sazbu latinských odpustkových listů, prosadila se až během druhé poloviny 70. let
15. století v Paříži a o desetiletí později v Lyonu. Mimo to bastarda zdomácněla jen v zemích severně od Alp. Zde všude
se prosadily výrazné národní modifikace. Poněvadž sloužily většinou pro sazbu textů v národních jazycích, neujala se
vůbec na území Polska, kde první souvislé polskojazyčné texty rozmnožované knihtiskem přicházejí opožděně až roku
1522. - tehdy Florian Ungler a Hieronim Wietor užívali již modernější švabach a frakturu. Zcela odlišnou situaci
zaznamenáváme v Čechách. Zde se lomená bastarda vyskytovala zhruba od počátku 15. století jako rukopisné písmo
nahrazující v jazykově české náboženské literatuře texturu. U vědomí konzervativnosti čtenářské obce a ve snaze
maximálně připodobnit rukopisnou knihu výrobku tištěnému tuto vcelku specifickou konvenci podrželi i nejstarší tiskaři
a dle několika domácích rukopisných předloh, lišících se pouze nejednotností písmového řezu, pravděpodobně sami
pořídili matrice i hranolky tiskových písmen. Česká varianta bastardy je jediným písmem, které do počátku 20. století
vzniklo pro účely knihtisku přímo v Čechách. Písmo tedy objevíme už roku 1476 u Tiskaře Arnoštových Statut, který ho
použil hned v prvním dnes zachovaném díle Statuta synodalia Arnošta z Pardubic (Plzeň 1476) a v Missale Pragense
(Plzeň? 1479). Krom těchto dvou knih latinských jsou po 1476 bastardou v téže tiskárně sázena i čtyři jazykově česká díla.
Další řemeslník zvaný dnes Tiskař Pražské bible používal od 1488 ve 13 publikacích dvou drobně odlišných bastard.
Písmo dílny Tiskaře Žaltáře připomíná bastardu jen vzdáleně, neboť vykazuje vlivy univerzálnější rotundy a pochází
pravděpodobně z Brna. Po roce 1500 se bastarda, ovlivněná již německými vzory, objevila v tiskárně Konrada
Baumgartena. Jinak sporadicky fungovala buď k doplnění švabachového fundusu (Mikuláš Konáč z Hodiškova 1510),
anebo jako vyznačovací písmo (např. u Alexandra Oujezdeckého). Na počátku 20. let 16. století však její éra u Pavla
Severina z Kapí Hory, nástupce Tiskaře Pražské bible, definitivně skončila.
Gotikoantikva je souhrnné označení skupiny goticko-humanistických tiskových písem vyvinutých na konci 50. let 15.
století v Německu a stojících na počátku nelehké cesty k realizaci tiskové antikvy Konrada Sweynheyma a Arnolda
Pannartze v italském Subiacu 60. let 15. století. Poněvadž hlubokou tradici gotického písma nebylo možno potlačit
najednou, některé prvky zůstaly poplatné staršímu slohu a některé už předznamenaly budoucí vývoj. Ten potlačil
lomenost písmové kresby ve prospěch určité okrouhlosti, která se navenek projevovala žádanou světlostí sazby. Krátké,
tupě zakončené dříky vítaně zvětšily meziřádkový prostor. K charakteristickým rysům gotikoantivy patří minuskulní
dvoubříškové ‚a‘, které je nahoře otevřené. Písmeno ‚g‘ se vyznačuje novou (antikvovou) verzí spodního bříška. Naopak
je tu ještě starší typ obráceného neboli okrouhlého ‚r‘ či písmene ‚z‘ připomínajícího arabskou trojku. Kresba
majuskulního i minuskulního ‚s‘ je velmi často uzavřená. Toto slohově nejednotné písmo se po třech desetiletích
fungování vyžilo a na počátku 16. století ze zahraničních tiskáren zmizelo úplně. Tento přechodný druh písma použil
poprvé Peter Schöffer ml. v Mohuči 1459. Odtud se písmo neuvěřitelně rychle rozšířilo do dalších německých dílen,
v nichž nesloužilo jen pro rozmnožování jazykově latinských textů, jak bývá často uváděno, nýbrž i pro tisk němčiny,
např. v Mentelinově prvním vydání německé Bible (Strasbourg 1466). Již méně častá je gotikoantikva v Anglii a Francii.
Do Čech 15. století, kde takřka monopolně vládla domácí bastarda, a na Moravu, jejíž prvotiskaři pracovali rotundou, se
nedostala vůbec.
Rotunda je tiskové písmo vyvinuté z rané gotické minuskuly rukopisných liturgických a právnických knih v Itálii, jižní
Francii a Španělsku závěru 13. století. Rovnoměrně tučnou kresbou a dekorativností poněkud připomínalo takřka
paralelně vzniklou texturu, avšak na rozdíl od ní se vyznačovalo umírněným lomením, širšími proporcemi písmového
obrazu a negotickou okrouhlostí vůbec. Tyto náležitosti zajistily rotundě lepší čitelnost. K charakteristickým znakům patří
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dvoubříškové ‚a‘ s poněkud větším, vlasovou křivkou vykrouženým bříškem horním a menším bříškem spodním (u
textury naopak). Mezi jinak oblejšími tvary všech ostatních minuskulí právě písmeno ,a‘ vykazuje nejhranatější kresbu.
Dříky písmen jsou dole většinou rovně seříznuty, pouze ‚m‘ a ‚n‘ mají pravý dřík ukončen někdy málo znatelným ostrým
uhnutím doprava. Forma okrouhlého neboli obráceného ,r‘ se užívá tak jako v textuře po kulatých literách (,fortuna‘)
nebo po literách s bříškem (,impressor‘). Centrem goticko-humanistické tiskové rotundy se staly od 60. let 15. století
Benátky. Na rozdíl od Itálie, v níž její hegemonii poněkud narušovala antikva, měla rotunda charakter národního písma
ve Španělsku. V anglických tiskárnách naopak nikdy nezdomácněla. Během 70. let přichází do Basileje a Lyonu. V
Německu se poprvé objevuje roku 1472 zásluhou kolínské dílny Johanna Koelhoffa st. Do Polska rotundu uvedl
krakovský tiskař německého původu Kaspar Straube snad roku 1473 a ještě o 70 let později toto písmo silně
frekventovalo u Macieje Scharffenberga. Západní knihtisk však již na počátku 16. století rotundě přiřkl pouze funkce
vyznačovacího písma a nejpozději před polovinou století se rotunda vytratila úplně. Do Čech a na Moravu se rotunda
dostala zásluhou cizích tiskařů. S písmem patrně italského původu přišel jako první Johann Alacraw (Vimperk 1484), pak
Konrad Stahel a Matthias Preinlein (Brno od 1486). V olomouckých tiskárnách rotundu zastihneme u Konrada
Baumgartena (1501) a Libora Fürstenheina (1504). V Praze první náznaky stopujeme u vyznačovacího písma Mikuláše
Konáče z Hodiškova (1514). Typickou rotundu s akcenty si spolu s morfologicky příbuznou gotikoantikvou poněkud
opožděněně opatřil Oldřich Velenský z Mnichova. Byl si zřejmě vědom její archaické povahy, a proto písmo počal užívat
jen pro vyznačování nadpisů. Ve 20. a 30. letech rotundu rozpoznáme ještě asi u tří jiných tiskařů. Její životnost u nás
skončila krátce po 1540 v pražské dílně Bartoloměje Netolického z Netopíc a u Ondřeje Dušíka v Litoměřicích. Jan
Günther pracoval s rotundou ještě v rodném Norimberku, ale do nového prostějovského působiště ji roku 1544 již
nepřivezl.
Švabach je novogotické tiskové písmo vyvinuté z německé psané bastardy. Má relativně samostatnou kresbu,
diktovanou potřebami německé typografie. Nejvýrazněji se tento rys projevuje na proporčně stabilizovaných
majuskulích. Jejich kresba jednak harmonizuje s minuskulemi a jednak je jasnější a čitelnější nežli velká písmena gotické
textury. Minuskulní písmena zůstávají nahoře i dole ještě zašpičatělé, ale boční tahy mají zaobleny. K charakteristickým
rysům patří jednobříškové minuskulní ‚a‘, ostře sbíhající dříky ‚f‘ a ostrého ‚s‘ a volná, k bříšku nepřipojená spodní
dotaženice písmene ‚g‘. Nápadným znakem je spojitost koncového tahu okrouhlého majuskulního ‚S‘ s levým obloukem
písmene (na rozdíl od fraktury). Tiskový švabach výrazně snížil počet dosud povinných slitků (ligatur) a zkratek
(abreviací).
Ačkoli poměrně široký písmový obraz švabachu vedl k neúspornosti potištěné plochy, pro snadnou čitelnost se od 1485,
kdy ho v čisté podobě poprvé užil norimberský tiskař Friedrich Creussner, stal až do druhé poloviny 16. století
nejrozšířenějším sazebním materiálem v Německu a částečně v Nizozemí a Anglii. Pak jeho význam postupně klesal a
původní role textového písma se zúžila jen na vyznačovací. Definitivní ústup ve prospěch fraktury nastal v německy
mluvících zemích během 18. století.
V Polsku se první švabach objevil jen krátce 1492 a pak zapustil kořeny až díky Hieronimu Unglerovi 1522. Čechy, stojící
pod kulturním vlivem Německa, přijaly švabach ze zahraničních písmolijen také poměrně brzy, totiž 1492 v pražské dílně
Tiskaře Korandy. Jiný, a nadto důsledněji diakritizovaný švabach vlastnili od 1498 plzeňský Mikuláš Bakalář a od 1513
Tiskař Pražské bible. Poté z Německa dovážené a dodatečně diakritizované matrice švabachu zaplnily všechny české a
moravské tiskárny a ve 20. letech 16. století u Pavla Severina z Kapí Hory vytěsnily i poslední projevy kdysi tak oblíbené
národní bastardy. Ačkoli se švabach v zahraničí nejvíce prosazoval při sazbě knih v domácích jazycích, české tiskárny jím
z nedostatku antikvy tiskly vedle textů jazykově českých i latinské (poprvé Mikuláš Konáč 1516). V Čechách a na Moravě
pak švabach fungoval kontinuálně až do 19. století, tedy ze všech evropských zemí snad nejdéle.
Fraktura je novogotické tiskové písmo vyvinuté v Německu v druhém desetiletí 16. století. Charakteristické rysy lze
rozpoznat u jednobříškového ‚a‘, dále u nahoře i dole hrotitého ‚o‘ a u písmena ‚S‘, jehož levý oblouk je zpravidla
nespojitý (na rozdíl od švabachu). Zatímco švabach vyhovoval především renesančnímu vkusu, fraktura velmi dobře
rezonovala i s estetickými měřítky baroka. Navíc ji charakterizoval užší písmový obraz, vítaně spořící množství potřebné
tiskařské barvy, písmového kovu a papíru. Tyto vlastnosti převážily nad klady staršího švabachu, který alespoň
v Německu od druhé poloviny 16. století fungoval již jen jako vyznačovací písmo a během 18. století byl z tamních
tiskáren vytlačen úplně. Jinou předností fraktury byla typografická univerzálnost. Sloužila totiž zároveň ve funkci
textového písma i pro sazbu nadpisů. Morfologicky zajímavé a pro vyznačovací účely typické jsou kaligrafické, většinou
doleva stáčené křivky majuskulí zvané sloní choboty. Fraktura výrazně snížila počet dosud povinných slitků (ligatur) a
zkratek (abreviací). Kurzivní podoba fraktury je označována německými termíny frakturschrift a kurrentschrift,
polokurziva se nazývá kanzleischrift. Tři nejstarší typy fraktury, v řezu i písmových stupních rozdílné, se objevily
v Augsburku mezi 1514 a 1520 u tiskaře Johanna Schönspergera st. Dnes jsou jejich pojmenování odvozena z názvů
publikací, k jejichž sazbě určitý typ sloužil (Gebetbuchfraktur, Theuerdankfraktur, Gilgengartfraktur). Po prudkém a již
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v zárodku vhodně diferencovaném nástupu fungovala fraktura prvních 50 let jen jako vyznačovací písmo. Pro tisk
jazykově německých literárních textů ji kanonizoval až roku 1560 Sigmund Feyerabend. Během 18. století získala pověst
národního německého písma konzervativní verze nazvaná „Breitkopffraktur“ (1750) po tvůrci Johannu Gottlobu
Immanuelu Breitkopfovi. V 19. století zvítězila klasicistně jemná a světlá „Ungerfraktur“ (1793) tiskaře a písmolijce
Johanna Friedricha Gottlieba Ungera. Ještě ve 20. století vzniklo několik nových typů, které fungovaly až do roku 1941,
kdy Josef Goebbels frakturu jako „židovské písmo“ oficiálně zakázal. V Polsku se repliky Schönspergerova typu poprvé,
ale nesměle objevily už roku 1521 u Johanna Hallera. Zásadní postavení jí vydobyl Hieronim Wietor. Okolo poloviny 16.
století se fraktura rozšířila také na skandinávský poloostrov a do Pobaltí. Do Čech frakturu formou replik augsburských a
norimberských vývojových variant uvedl Bartoloměj Netolický z Netolic roku 1540. Na Moravu ji přivezl 1545 Jan
Günther. Mezi polovinou 16. a polovinou 19. století fraktura spolu se švabachem sloužila u nás jako univerzální tiskové
písmo nejen jazykově německých, ale i českých textů. Od poslední třetiny 17. století došla velké obliby přechodová
forma frankfurtského písmolijce Johanna Erasma Luthera. Později se dovážela fraktura z Vídně od Johanna Thomase
Trattnera st. a od počátku 19. století i z Ungerovy berlínské písmolijny. Po roce 1800 počala být fraktura u nás velmi
pomalu vytlačována antikvou.
Po polovině 15. století se v Itálii počíná dodnes trvající éra tiskové antikvy, jejíž raná fáze těžila z kaligrafie latinských
humanistických rukopisů. Proto se také antikva etablovala nejdříve jako písmo latinských tisků, kdežto k textům psaným
národními jazyky pronikala pomaleji a diferencovaně. Na nejméně překážek narazila v Itálii. Naopak silně retardující
historické, ekonomické a technické vlivy působily v severských zemích, na jazykově německých teritoriích a u nás. Zde
všude bylo antikvové písmo pro sazbu národní tvorby akceptováno postupně až počátkem 19. století, ba i později.
Okrouhlé i některé svislé tahy antikvy jsou kontrastně stínované a důsledně kolmé dříky zakončují nahoře i dole patky
neboli serify. K charakteristickým rysům tohoto latinského tiskového písma patří dvoubříškové minuskulní litery ‚a‘ a ‚g‘.
První doklad slohově čisté a rozměrné antikvy raného typu představili tiskaři Konrad Sweynheym a Arnold Pannartz roku
1467 v Římě. Kresebně dokonalejší verze povstala během 70. let v benátských dílnách a odtud se rozšířila po Francii,
Anglii a do německy mluvících zemí. Na teritorium východní Evropy, respektive dnešního Maďarska, se poprvé dostala
1473 díky průkopníkovi Andreasu Hessovi. Do Polska antikvu uvedl roku 1513 Florian Ungler. Druhou, vrcholnou fázi
antikvy zahájil na přelomu 15. a 16. století z iniciativy vynikajícího tiskaře Alda Manuzia st. opět v Benátkách Francesco
Griffo. Repliky jím navržených písem se počaly uplatňovat už i pro sazbu textů v národním jazyce. Do vývoje zasáhla
podstatně také Francie. Za tvůrce vrcholné antikvy takzvaného francouzského typu se tradičně považuje rytec a
písmolijec první poloviny 16. století Claude Garamond.
Charakteristickým rysem třetí vývojové fáze zvané přechodová (neboli barokní) je konzervace renesanční morfologie.
Zasloužili se o to zvláště nizozemští a angličtí písmaři a písmolijci 17.-18. století, především Christoffel van Dyck a William
Caslon st. Kresba Caslonova písma je však již natolik unifikovaná, že všechny písmové stupně od největšího po nejmenší
se vyznačují vzácně jednotným řezem. Tím bylo dosaženo nebývalé harmonie sazby, v níž střídání různě velkých písem
nepůsobí rušivým, nýbrž naopak zcelujícím dojmem. Další základní pilíř ve vývoji přechodové antikvy představují písma
Angličana Johna Baskervilla, vyznačující se jednoduchostí a zřetelností.
Poslední a také nejdelší časový úsek v existenci antikvy představují písma takzvaného mladšího typu. Tento úsek počíná
v závěrečné třetině 18. století klasicistní fází, spjatou nejvíce s rodinou Didotů a s Giambattistou Bodonim. Zde se vlastně
vývoj knižní tiskové antikvy zastavil. Charakteristickým rysem dosavadních proměn bylo pozvolné upřednostňování
tiskových (sazebných) aspektů písma a vzdalování od kaligrafických norem dynamického písma psaného. Proces
zjednodušování písmové kresby probíhal pod tlakem neustále se zdokonalující technologie knihtisku. Zasáhl proto
nejnápadněji tvorbu serifů. Ty časem ztratily svou původní důležitost a proměnily se v pouhé horizontální vlasové úsečky
bez náběhu do dříků. Lepší čitelnosti napomohla příkřejší modelace tučných a vlasových tahů. Žádané kondenzaci
písmového obrazu okrouhlých písmen přispěla změna stínování, kdy zleva napravo směřující diagonála byla nahrazena
vertikální osou stínu.
Ačkoli se během počátečních dvou desetiletích 19. století zejména v Anglii objevily snahy posunout vývoj antikvy dál,
vznikala vlastně již jen takřečená úpadková písma. Ta nesla zcela nenáležitá geografická označení (egyptienka, italienka a
toskánka), nebo metaforické názvy (grotesk). Jejich společným znakem je křížení osvědčených klasicistních prvků s
novotvary, které se ovšem díky provokativnímu účinu velmi dobře ujímaly ve sféře akcidenční typografie. Poněvadž však
ani tudy cesta za hranici klasicistní antikvy nevedla, celoevropské hnutí propagující obrodu typografie se od poloviny 19.
století programově přiklánělo k nápodobě předklasicistních a klasicistních řezů.
České a moravské tiskárny stály od počátku pod vlivem německy mluvících zemí. Ty antikvu přijaly sice brzy, během 70.
let 15. století, ale jen pro sazbu jazykově latinských textů nebo ojedinělých slov. S tímtéž omezením přišla antikva
benátského typu o šedesát let později i k nám – poprvé do náměšťské tiskárny Kašpara Aorga 1533 – 1535 a rok nato
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do Prahy k Janu Hadovi. Nicméně písmem jazykově českých textů se až na pár výjimek stala díky historickým,
ekonomickým a pravopisným determinacím až během 19. století. Jazykově české sazbě totiž vyhovovala německá
gotická a novogotická písma snad i proto, že ve čtenářích 15. a 16. století nevyvolávala asociace s papežským Římem, a
zcela určitě kvůli směsici spřežkového a diakritického pravopisu, který se švabachovou nebo frakturovou sazbou
realizoval snadněji (tato diakritika byla součástí českých objednávek u německých písmolijen, anebo se na
importovaných matricích doplňovala až v tuzemsku).
Ve zmíněné Argově náměšťské tiskárně však byla učiněna 1533 výjimka, neboť zdejší Grammatika Beneše Optáta, Petra
Gzela a Václava Filomata má antikvou benátského typu a spřežkovým pravopisem sázena také česká slova, totiž nadpisy
kapitol, živá záhlaví a marginálie. Je tak nepochybné, že humanistickému tiskovému písmu byl při sazbě českého textu
zpočátku přiřknut jen ráz vyznačovací. Jako textové písmo byla antikva dle dnešního povědomí užita v domácí jazykově
české publikaci až královéhradeckým tiskařem Václavem Janem Tibellim 1738. Šlo o modlitební knihu Nebeský budíček
duše křesťanské. Tibelliho antikva byla odlita z matric zahraniční provenience a opět postrádala diakritická znaménka
(chybějící háčky tu poprvé nahrazovala tečka či dvojtečka dodatečně připojená nad příslušné písmeno nebo po jeho
boku). Velké ulehčení nastalo až 1786 příchodem Františka Jana Tomsy do Tiskárny normální školy. Tomsa už předtím
publikoval návrh pravopisné reformy Uvedení k české dobropísebnosti (Praha 1782?, 1784), v níž odstranil spřežky a
vyjma ‚ch‘ každé hlásce přiřadil jediný znak. Tomsovy progresivní snahy o odbourání spřežek nebyly přijaty ani písmaři,
ani tiskárnami nijak příznivě. Antikva bez akcentů importovaná z cizích písmolijen (Leopold Johann Kaliwoda, Johann
Thomas von Trattner st.) postupně se reformujícímu pravopisu nevyhovovala a taktéž dodatečné úpravy matric
neuspokojovaly. Pořídit diakritizovanou verzi českého tiskového písma se pokoušela od roku 1794 první pražská
písmolijna Václava Jana Krabata a po něm 1799-1800 vídeňský rytec a písmolijec českého původu Jan Jiří Mansfeld. V
Tiskárně normální školy byly jeho písmem snad vůbec poprvé vysazeny některé části slabikáře roku 1801. O rok později
byl Mansfeldovým písmem vysázen český překlad Homérovy Iliady (Praha 1802). Poněvadž však český a moravský
venkovský čtenář byl založen silně tradicionalisticky, ještě po více než 50 let se jazykově české modlitby, kalendáře a jiné
typy knížek lidového čtení včetně původní dramatické literatury setrvačně tiskly německým novogotickým písmem.
Přesto tento pozvolný přechod od švabachu a fraktury k antikvě nebyl pouze manifestem společensko-politických snah,
ale také imanentním, leč pevně neuchopitelným mezníkem ve vývoji českého knihtisku, který od počátku 19. století
počal opouštět dosavadní vzory typografie německy mluvících zemí.
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PRVOTISKY, STARÉ TISKY A BIBLIOFILIE. VÝVOJ FORMÁLNÍCH ZNAKŮ TIŠTĚNÉ KNIHY MEZI 15.
A 19. STOLETÍM

Nejstarší vrstvu tištěných artefaktů nazýváme prvotisky. Obsahuje jednolistové deskotisky, blokové knihy a díla
vyrobená pomocí pohyblivých liter od počátků knihtisku 1447? až do 31. prosince 1500. Časová hranice byla takto
poprvé vymezena roku 1643 německým pastorem Johannem Saubertem st. Pro retrospektivní bibliografii ji mezinárodně
kodifikoval dodnes neukončený abecedně řazený Gesamtkatalog der Wiegendrucke (Leipzig 1925-), jehož přípravu
v Berlíně roku 1904 zahájil Konrad Haebler (1857-1946). Ekvivalentem prvotisku je nadnárodní termín inkunábule,
užívaný taktéž od 17. století. Je to latinské označení tisků v plenkách či v kolébce (lat. in cunabula, něm. Wiegendrucke z
Wiege = kolébka a Druck = tisk). Termín postinkunábule, jak ještě uslyšíme, patří do oblasti starých tisků. Totéž se týká i
takřečené „nepravé inkunábule“ čili nedatovaného tisku, který byl v počátcích inkunábulistiky považován za prvotisk, ale
později se jeho vznik předatoval až za rok 1500.
Zatímco v 18. století bylo evidenčně podchyceno asi 6.311 prvotisků, poslední svazek Repertoria založeného
bibliografem Ludwigem Hainem je k roku 1838 uzavřen pořadovým číslem 16.299. Druhé vydání nejmodernějšího
souborného světového katalogu The illustrated incunabula short-title catalogue on CD-Rom (1998) eviduje i přes jistěže
velké ztráty, jimiž byly nejstarší projevy knihtisku v minulosti postiženy, 26.550 bibliografických jednotek. Zpracovatelé
ISTC navíc předpokládají, že po prověření dosud nezpracovaných fondů tento počet stoupne asi na 27.500 titulů. U
vědomí, že průměrný náklad prvotisků se pohyboval okolo 300 kusů, dojdeme střízlivou kalkulací asi k 8 milionům
exemplářů, z nichž dnes v institucionálních knižních fondech a u sběratelů přežila jen nepatrná šestnáctina (ca 500.000
svazků).
Z elektronické verze ISTC lze také spočítat, že před rokem 1500 existovalo na 252 místech Evropy více než 1.100 tiskáren.
Jejich produktivita narůstala postupně: od počátku do roku 1480 bylo vyrobeno odhadem 21% z celkové produkce 15.
století, mezi 1481-1490 asi 29% a v závěrečném desetiletí už 50%. Tento vzestup výroby i rozmach živnostenské
konkurence si vynutil citelný pokles prodejní ceny a vznik skutečného knižního trhu. Poněvadž nabídka převýšila
pomaleji se vyvíjející ekonomické možnosti a čtenářské schopnosti publika, trh byl záhy přesycen. Například tiskárny v
Itálii vyprodukovaly dle dnešního povědomí na 9.800 prvotiskových titulů (to je asi 37% z celkového počtu), v Německu
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asi 8.400 (32%) a ve Francii 5.000 (19%). V Čechách vzniklo dle dnešního povědomí 39 prvotisků a na Moravě 26 (k
celkovému objemu produkce jsme tedy přispěli nevýznamnými 0,24%). Tiskař zůstával dlouho závislý na individuálních
objednávkách, jimž musel podřídit způsob provozování řemesla. Charakteristickým rysem 15. století jsou proto kočovní
tiskaři. Ti měnili místo působení v důsledku velkých provozních nákladů a rychle rostoucí konkurence střídajících se
objednatelů (síť stálých čili kamenných tiskáren vznikala teprve v 16. století).
Jakkoli soudobí výrobci ani čtenáři v knižním zboží před prosincem 1500 a po prosinci 1500 žádnou periodizační přerývku
nepociťovali, prvotisky lze přece jen identifikovat širokým spektrem atributů. Nejstarší sazeči a tiskaři neměli totiž jinou
ctižádost nežli imitovat formální rysy rukopisně šířené knihy. Aby nápodoba byla co nejvěrnější, starším vzorům
odpovídalo především tiskové písmo a velký počet uzuálních zkratek, děděných z minulosti. Nad obecné rysy
středověkých rukopisů nepostoupilo zpočátku ani vnitřní vybavení prvotisků, jejichž identifikační prvky byly i nadále
obsaženy v incipitu a explicitu. Významný přínos ke sjednocení grafické konstrukce knihy spočíval od počátku 60. let 15.
století v ilustraci. Monopolní technikou byl dřevořez, řidčeji se užívaly i tradiční formy šrotového tisku a kovorytu
(kovořezu). Sporadicky přicházel mědiryt.
Vědomou snahu po emancipaci knihtisku od rukopisných vzorů vyvinula až generace německých a italských tiskařů 70.
let 15. století. K osamostatnění, které se však v Evropě neprosazovalo nijak rovnoměrně, podstatně přispěla vizualizace
textu. Spočívala v účelném využití repertoáru tiskového písma, v práci s druhou (červenou) barvou a v postupném
snižování abreviací a ligatur. K vizualizaci dále přispělo propojení sazby s iniciálou, dekorem a ilustrací. Díky tomuto
unifikačnímu procesu vzrostly utilitární funkce knihy. Červené rubriky, kolorování a zlacení iniciál nebo malba drolerií a
rozvilin čili všechny dodatečné rukodělné zásahy připodobňující prvotisk doposud vžitému rukopisnému kodexu se staly
zbytečnými.
Vydavatelská politika 15. století byla ještě poněkud stereotypní. Těžila sice z repertoáru starověkých a středověkých
rukopisně tradovaných látek, ale masový způsob rozmnožování textu přitom inicioval dlouhotrvající proces jejich
zesvětšťování a zlidovění. Přinejmenším 50% prvotisků souviselo s teologií a náboženskou výchovou, 30% připadá
tištěným dílům antických autorů a nově vznikající renesanční světské literatuře, 10% tvoří právnické spisy a 10% díla
naukové povahy.
Jazykově latinské prvotisky tvoří asi 72% celkového objemu. Nadnárodní charakter měla též hebrejština, řečtina a
církevní slovanština. Z národních jazyků nejvíce frekventovala němčina (9%) a italština (8%). Ostatní jazyky se před
rokem 1500 na celkové produkci podílely jen okrajově: např. angličtina (0,8%) a čeština (0,1%). Poměr jazykově
národních prvotisků v celkové knihtiskařské produkci určitého národa je statisticky ještě zajímavější. Největší podíl
během 15. století připadá češtině (87%) a angličtině (58%), zatímco kupříkladu němčina mezi územně německými
prvotisky frekventovala jen 30%. Čeští i angličtí tiskaři se tak vymezovali vůči silnému dovozu knižního zboží a česky (v
Anglii anglicky) zpřístupňovaly jen ty látky a žánry, které se k nám z Německa (anebo do Anglie z Nizozemí) nedovážely.
Nepočítáme-li jediný exemplář blokové knihy, o němž bude řeč v příští přednášce, nejstarším prvotiskem uloženým na
území České republiky je fragment listu Izaiášova proroctví z Gutenbergovy bible nazývané zkráceně dle počtu řádků „B
42“ (Mainz? ca 1454?-1455). Fragment chová Národní knihovna v Praze.
Součást knihovědy zkoumající historické, umělecké, typografické a bibliografické náležitosti prvotisků se nazývá
inkunábulistika. Konstituovala se již před polovinou 17. století v důsledku zvýšeného zájmu o počátky knihtisku a jeho
dějiny vůbec. Nejvlastnější úkol inkunábulistiky spočívá i po třech stoletích jejího trvání v poměrně obtížné evidenci
dochovaných prvotisků, jejichž častým průvodním rysem bývá jak anonymita literárního původce a tiskaře, tak problém
s určením místa tisku a s datací. Základy retrospektivní bibliografie prvotisků v celoevropském měřítku položili v 18.
století Michael Maittaire, francouzský filolog usazený v Londýně, a vídeňský bibliotekář Michael Denis. Studiem a
popisem prvotisků se v Denisových stopách zabýval německý filolog, teolog a sběratel Georg Wolfgang Panzer. Po
Panzerovi se do historie inkunábulistiky výrazně zapsal orientalista a vynikající německý bibliograf Ludwig Hain. Jeho
abecedně řazené čtyřsvazkové Repertorium bibliographicum (Stuttgart-Tübingen 1826-1838) přineslo relativně úplný
soupis a exaktní popis tehdy známých 16.299 prvotisků. Neustále se prohlubující znalosti o počátcích knihtisku i o
inkunábulových fondech umožnily Hainovým pokračovatelům Repertorium prohlubovat (v jeho stopách kráčeli Walter
Arthur Copinger, Dietrich Reichling a Konrad Burger).
Už v druhé polovině 19. století byly formulovány požadavky typologické metody. Metoda měla vedle paralelního studia
filologického a archivního poskytnout východisko k bibliografickému zpracování jak inkunábulí tiskařsky anonymních od
původu, tak inkunábulí, jejichž bezpříznakovost plynula z defektního dochování. Typologickou metodu dovedl
k dokonalosti nejvýznamnější představitel německé inkunábulistiky Konrad Haebler. Rozpoznal, že vedle písmové
kuželky, měřené délkou sazby od dolní linky 1. řádku po dolní linku 21. řádku, má rozlišovací schopnost také písmový řez.
Variabilitu řezů sledoval na gotické majuskule ,M‘ a na antikvovém ,Q‘ (respektive dvojhlásce ,Qu‘), které vykazovaly
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největší počet modifikací (u ,M‘ registrováno 258 odchylek). Haeblerovo pětisvazkové Typenrepertorium der
Wiegendrucke (Halle/S.-Leipzig 1905-1924) touto metodou vědecky klasifikovalo vývoj typografie před rokem 1500, a
tím otevřelo pohled na dříve obtížně postřehnutelné filiace tiskového písma.
Na Haeblerově typologické metodě je založen dosud neukončený abecedně řazený Gesamtkatalog der Wiegendrucke
(Leipzig 1925-). Shromažďuje a vědecky popisuje všechny známé prvotisky bez rozdílu jazyka, místa vydání a současného
uložení. O vydávání Gesamtkatalogu (GW) je od roku 1972 pověřena berlínská Deutsche Staatsbibliothek. Deset
doposud vytištěných svazků GW pokrylo na počátku 21. století prozatím asi jen 40% předpokládaného materiálu. Za
situace, kdy úplná generální bibliografie chybí a množství fondových soupisů i národních souborných inventářů naopak
nepřehledně narůstá, se vynikajícím řešením stala počítačová databáze Britské knihovny. Byla založena roku 1980 a
nazývá se The Illustrated incunabula short-title catalogue on CD-Rom (ISTC). Ačkoli je ve srovnání s GW pořizována
formou zkrácených záznamů, plní funkci souborného světového katalogu všech dochovaných exemplářů prvotisků.
Využitelnost pružně doplňované databáze zvyšují digitalizované záznamy relevantních textových pasáží. Zpřístupněním
databáze, která zvláště při studiu počátků knihtisku objevně využívá filigranologii, vyvstala německé, tradicionalisticky
zaměřené škole velká konkurence.
Do počátku 20. století byl nejúplnější přehled původem českých prvotisků uveřejněn ve stati České prvotisky od Václava
Hanky (1852). Hanka tu referoval o 30 titulech vytištěných před rokem 1500. Chronologický záběr jeho soupisu je však
širší. Nepochybně se totiž inspiroval starším návrhem Josefa Dobrovského (1823), který při budování knihovny
Národního muzea v Praze doporučil sbírku tamních prvotisků uzavřít až ve sféře postinkunábulí rokem 1520. Hanka šel
ještě dále a ve snaze přiblížit Čechy kvantitativní úrovni německých inkunábulí posunul konec etapy prvotisků dle
dynastické periodizace dokonce k roku 1526. Rok 1526 jako terminus ante quem akceptoval zprvu také Zdeněk Václav
Tobolka. Teprve na zásah České akademie roku 1905 byla hranice i u nás definitivně posunuta k 31. prosinci 1500.
Nejstarší domácí publikaci, která tento mezinárodní úzus veřejně přijala, zpracoval Tobolka pod názvem Český slovník
bibliografický (Praha 1910).
Národní retrospektivní bibliografii jazykově českých prvotisků přináší Tobolkou založený a redigovaný Knihopis českých a
slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století, respektive první díl věnovaný prvotiskům (Praha 1925).
Počet prvotisků zde dosáhl čísla 31. Způsob katalogizace se opírá o Haeblerovu typologickou metodu. Na katalogizaci se
podíleli někteří členové Komise pro knihopisný soupis (1923), a to Tobolka, převor strahovského kláštera Cyril Antonín
Straka a budoucí ředitel knihovny Národního muzea Josef Volf. Vědecky modernější přehled inkunábulí doplněný i o
cizojazyčnou produkci z Čech podala badatelka mezinárodní úrovně Emma Urbánková v Soupisu prvotisků českého
původu (Praha 1986). Soupis obsahuje 34 položek jazykově českých a 5 latinských. Několik dalších je předatováno do 16.
století. Urbánková, opírajíc se o celoživotní zkušenosti na poli inkunábulistiky, vymýtila z dějin českého knihtisku
Tobolkovou školou prosazované dubiózní tiskaře a nahradila je čtyřmi Anonymy (Tiskař Arnoštových Statut, Tiskař
Pražské bible, Tiskař Žaltáře, Tiskař Korandy). Po vzevrubném typologickém studiu provedla také několik podstatných
změn v chronologii domácích prvotisků. Pro nejstarší plzeňskou etapu kupříkladu doložila, že první tištěnou knihou u nás
není česká Kronika trojánská z údajného roku 1468, nýbrž latinská Statuta Arnošta z Pardubic datovaná v explicitu rokem
1476. Naše národní retrospektivní bibliografie prvotisků však není úplná, neboť moravské cizojazyčné inkunábule jsou
vědecky registrovány neúplně. K dispozici jsou jen Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky (Brno 1974) od Vladislava
Dokoupila, zatímco tiskařská etapa v Olomouci zůstává bibliograficky nezpracována.
Tisky s datem vydání od 1. ledna 1501 nazýváme staré tisky. Je to však vnitřně nesourodá kategorie, a proto
mezinárodní praxe s ohledem na archaičnost typografie raného 16. století uznává ještě dvě účelové, avšak částečně
splývající podskupiny, a to postinkunábule (pro léta 1501-1520) a paleotypy (1501-1550). Horní časová hranice starých
tisků není normativně vymezena. Některé národní retrospektivní bibliografie terén ohraničili 31. prosincem 1800 (Belgie,
Čechy, Francie, Nizozemí, Rusko, Skotsko nebo Slovensko). Jakkoli tento mezník skýtá řadu praktických důvodů, je třeba
si uvědomit, že průmyslová revoluce vstoupila do ručního řemesla až během 19. století. Rychlolisy a jiné strojní novinky
se v různých zemích uplatňovaly od roku 1818 postupně, ba dokonce s časovým zpožděním, takže proces industrializace
neprobíhal naráz, nýbrž v toku dlouhých desetiletí. Monopol průmyslové výroby byl nadto závěrem 19. století infiltrován
programovým návratem k manuální výrobě takzvaných bibliofilií. Některé státy tak hranici starých tisků raději ztotožňují
s vývojovými mezníky národních knihoven a retrospektivní bibliografii kontinuálně vedou bez vnitřních periodizačních
uzlů až do 19. století (Finsko k roku 1827, Švédsko 1829, Dánsko 1840, Maďarsko 1860 či Německo 1870, dříve 1850).
Nejstřízlivěji odhadovaný spodní limit evropské produkce 1501-1600 se pohybuje v řádu 210.000 knižních titulů, což při
průměrném nákladu 1.500 výtisků znamená asi 315 milionů exemplářů celkem. Srovnáme-li tyto orientační údaje
s předpokládanými objemy prvotisků, zjistíme, že počet bibliografických jednotek se oproti počátkům knihtisku zvýšil 8x
a množství vytištěných knih vzrostlo 39x. Díky německé bibliografii VD 16 lze statisticky přesněji uchopit jazykově
německá území, na nichž tiskaři během 16. století vyprodukovali přinejmenším 87.752 jednotek. Z hlediska těchto počtů
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by tedy mělo jít zhruba o 42% celkového objemu evropské tištěné produkce. Statistiky v Polsku pracují pro léta 15011600 s odhadem 8.000 bibliografických jednotek. V Čechách a na Moravě vzniklo v tomtéž období asi 4.400 jednotek,
z toho 2.820 jazykově českých, asi 1.400 latinských a 200 německých. Lze tak alespoň přibližně dovodit, že na celkové
evropské produkci 16. století jsme se podíleli zhruba 2,1%. Pro etapu 1601-1700 se předběžný odhad celoevropské
výroby pohybuje okolo 300.000 bibliografických jednotek. V Polsku vzniklo během 17. století na 24.000 bibliografických
jednotek. Produkci Čech a Moravy můžeme prozatím sledovat jen ve výseči jazykově českých titulů (2.940). Pro 18.
století je v celosvětovém měřítku předpokládán hlavně zásluhou patisku více než 1 milion vyrobených titulů. Z nich na
polský knihtisk připadá asi 39.000. Evidence jazykově české literatury bez nedatované kramářské písně čítá zhruba 6.280
titulů.
Řemeslo se zcela připoutalo k městským aglomeracím a typ kočovného tiskaře prakticky vymizel. Síť živnostenských
tiskáren významně posilovaly institucionální dílny i soukromé provozy financované aristokracií, klérem nebo bohatým
patriciátem. Technologie knihtisku se po roce 1500 zhruba na tři století ustálila. Okolo poloviny 16. století se z tiskařské
profese vydělilo pouze písmolijectví a unifikovaně navrhovaný sazečský materiál získal zbožní charakter. Druhy písma
uplatňované běžně při sazbě prvotisků postupně mizely. Nejprve byla ve 20. letech 16. století vytěsněna bastarda,
zhruba o deset let později rotunda a okolo poloviny století i textura. Západní knihtisk přešel u sazby textů v národních
jazycích již setrvale na antikvu. Pro tisky německých jazykových oblastí se monopolně uplatnil nejdříve švabach a od
druhého desetiletí 16. století také fraktura. Tato dvě písma zcela ovládla i český a moravský knihtisk, který sice antikvu
užíval, avšak jen pro sazbu latinského textu. Přestože antikva jako písmo určené češtině se v Tomsově programu
osvědčila již 1801-1802, frakturou a švabachem zásobené tiskárny se z německého kulturního vlivu vymaňovaly
postupně ještě několik desetiletí.
Markantní změny směrem k unifikaci nezaznamenalo pouze písmo, ale celá typografie tištěné knihy. Některé tiskárny
sice setrvačně udržovaly prvotiskový ráz produkce hluboko do první třetiny nového století, avšak renesančně a
humanisticky orientovaní jednotlivci koncipovali nové pojetí řemesla už krátce před rokem 1500. Formální východiska
přitom tvořilo architektonické tvarosloví (trojúhelník jako obrazec ztrácející se sazby, tympanon a sloupy jako východiska
dekorativní bordury na titulní straně). Přestože klíčová role připadla kresebnému obrazu vrcholné antikvy, nový knižní
styl přijali též sazeči gotického a novogotického písma. Kánon renesanční typografie přetrval v podstatě dodnes.
Nejvýrazněji se uplatnil na titulní straně a v rámcových částech tisků. Harmonie jako ideál antické estetiky ožila
v renesanci grafickou a výtvarnou syntézou dekoru, písma, ilustrací a případně i jednodušší, ale účelnou knižní vazbou se
sériovým slepotiskem. Vůbec poprvé byl zohledněn požadavek vizuálního souladu textové a obrazové složky pořizované
již z dřívějška povědomou technikou dřevořezu. Ilustrace a morfologicky bohatě rozvinutý knižní dekor neměly pouze
estetické poslání, ale účelným zasazováním do textu usnadňovaly jeho recepci.
S týmiž cíli a s ohledem na cenovou politiku knižního zboží obohatili tiskaři 17. století knihu zástupným frontispisem.
Tento úvodní obraz byl tvořen převážně mědirytem. Rytina, která do české knihy pronikla se zpožděním, zdomácněla v
zahraničí jako ilustrační technika již dříve. Od 17. století postupně převládla, i když levnější publikace anebo obrazové
knihy s nadprůměrně velkým nákladem vznikaly tiskem z výšky nadále. Volná grafika obohatila evropskou knižní kulturu
před polovinou 17. století o mezzotintu a lept. Obě techniky české knihtiskařství však nijak výrazně nezasáhly. Barokní
typografie ve snaze zaujmout čtenáře všemi výrazovými prostředky však ztratila cit pro přiměřenost a zejména u lidové
četby, silně se podbízející vkusu publika, vcelku degenerovala. Tvůrci klasicistní knihy proto výtvarný náboj omezovali jen
na písmový obraz a konstrukci sazby. Povrchní dekorativnost (a leckdy též ilustrace jako taková) byla odmítnuta a
jedinými měřítky se dle soudobého stavitelství opět staly čistota, účelnost a přehlednost sazby. I přes dílčí klady
puristické typografie se zejména zahraniční knihtisk mezi polovinou 18. a počátkem 19. století otevřel novým grafickým
technikám (ke stávajícím přibyla okolo poloviny století nejprve akvatinta, od 70. let byl dřevorytem nahrazen dřevořez,
na sklonku období se objevuje oceloryt a litografie).
Poněvadž staré tisky byly již běžnou součástí životní praxe, jejich jazyk a obsah i způsob výroby odrážely změny
čtenářských potřeb, vkusu nebo ideologie. Estetickou úroveň knižní produkce ovlivňoval tržní mechanismus. Zboží
určené méně majetnému domácímu publiku se proto vyrábělo zpravidla v menších formátech a z typografického
hlediska levněji (knížky lidového čtení, modlitební knihy, kramářské písně, školní učebnice). Naopak knihy psané a
tištěné obecně srozumitelnými jazyky a směřující na nadnárodně zastoupené trhy musely kvalitou sazby, dekoru,
ilustrace i vazbou obstát před konkurencí. Část produkce 15. století se zcela automaticky včlenila do edičního modelu
renesančních tiskařů. Monopol náboženské a nábožensky výchovné literatury sice neskončil, ale už před polovinou 16.
století počal být narušován nově se konstitujícím proudem mravněvýchovným, naukovým, cestopisným a zábavným.
Literární produkty latinského humanistického básnictví se na přelomu 16. a 17. století vyžily. Nosný oblouk vytvořily
národní humanistické formy rozvíjející s oblibou historické náměty a všechny obory jazykovědy. Barokní umění
rehabilitovalo středověkou legendu. Spirituální vztah člověka k Bohu byl budován prostřednictvím žánrů nábožensky
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vzdělavatelské a modlitební literatury, která se spolu s devoční grafikou stala podstatnou složkou tiskařské produkce 17.
a 18. století. Podíl naukových spisů byl v národních literaturách rozdílný. Počínaje 20. léty 18. století obohacují knižní trh
první novodobé encyklopedie, nauková próza v evropském měřítku všeobecně sílí a roste též zájem o periodické
časopisy a noviny. Od 70. let se úspěšně rozvíjejí linie národních beletrií. Na přelomu století jsou již běžně oslovováni
také dětský čtenář, odrostlejší mládež i ženské publikum. Společenské a ekonomické změny vyvolaly zájem o akcidenční
tiskoviny. Literární spektrum 19. století obsahuje prakticky všechny formy a druhy, které známe dnes.
Výrobce knihy byl po dlouhou dobu zpravidla také nakladatelem a často i knihkupcem, respektive distributorem. Počátky
samostatné nakladatelské činnosti jsou sice spjaty již s obdobím prvotisků, ale osoba externě nesoucí finanční rizika
prodeje vstupovala tehdy do výrobní sféry většinou ještě nahodile, neměl-li tiskař nutný kapitál. Od 16. století však nelze
přehlédnout, že ediční politika tiskáren počala být profesionalizující se nakladatelskou sférou ovlivňována významněji.
Tento stav trval až do průmyslové revoluce, která ruční knihtiskařství na jedné straně sice povznesla mezi industriální
odvětví, ale na druhé straně tiskárny současně degradovala do role pouhých příjemců a výroben nakladatelských
zakázek. Tiskárny tak omezily anebo zcela pozbyly po staletí pěstovanou vazbu mezi literární obcí a grafickými umělci, a
tím přestaly plnit funkce významných kulturních a osvětových středisek. Tyto role na sebe navázaly nově vznikající
nakladatelské domy, které se na rozdíl od starších, oborově nevyhraněných tiskáren úspěšně specializovaly pro určitý
úsek edičního modelu. Většina novodobých nakladatelství využívala vlastní tiskařské závody, písmolijny a nakladatelská
knihkupectví.
Zvláštní pozornosti si zasluhují drobné nakladatelské či soukromé tisky vznikající od poslední čtvrtiny 19. století a obvykle
se vyznačující vyššími literárními aspiracemi, zejména však kvalitou výtvarného, typografického a knihvazačského
zpracování. Tyto tisky, které dodnes žijí jako vděčný objekt sběratelské činnosti, nazýváme souhrnně bibliofilie. Kvalita
bibliofilií byla odrazem snahy obrodit technicky i umělecky pokleslou a na masové komerci založenou knižní výrobu.
Cesta k obrodě, mnohdy končící v bezvýchodném historicismu, byla spatřována v návratu k rukodělné práci starých
mistrů. Na estetice bibliofilií se proto podílelo několik prvků: individuální tiskové písmo, dražší ruční papír a grafická
technika, pro velkotirážní výrobu nevhodná (lept, suchá jehla, linoryt, kolorování). Návrat k ručnímu knihtiskařskému lisu
pomohl rozvinout také vícebarevnou ilustraci. Knihvazačství, které v 19. století většinou pokleslo do úrovně spotřební
brožury, se inspirovalo postupy renesančních a barokních řemeslníků. Výrazem individuálního tvůrčího přístupu bylo
striktní číslování jednotlivých výtisků. Mimo to se výtisky opatřovaly signaturami autora, ilustrátora, typografa či
knihvazače. Je-li edice koncipovaná ve všech uměleckých a řemeslných složkách jednou osobou (např. u nás Josefem
Váchalem), označuje se termínem vydání originální a každý jednotlivý exemplář je nazván autorskou knihou.
Na rozdíl od běžné nakladatelské produkce vycházely bibliofilie ve velmi nízkých nákladech, ba dokonce jen v jediném
exempláři. Je nasnadě, že díky tomu mohly v době svého vzniku vkus nejširších čtenářských vrstev kultivovat sice jen
náhodně, ale svou krásou však konkurovaly kamenným tiskárnám a komerčním nakladatelstvím. Ty se bibliofiliemi
nechávaly pozitivně ovlivňovat. Obvykle k tomu využily titul, který byl právě ve výrobě a jehož několik prvních exemplářů
dostalo lepší papír a vazbu nežli zbytek nákladu a mohlo být i ručně kolorovaných. Pořadí exemplářů bylo číslováno
rukou nebo razítkem a nechyběly ani podpisy zúčastněných tvůrců.
Přední osobností obrodného proudu, který se v duchu londýnského bratrstva preraffaelitů (založeno 1848) inspiroval
gotickými manuskripty a renesančním písmolijectvím, je William Morris (1834-1896). Proslul jako majitel slavného
nakladatelství „Kelmscott Press“, které od 1891 fungovalo na předměstí Londýna. Nutnost změny v industriální knize
prosazovali u nás jako první literární kritik Arnošt Procházka (1869-1925) s přítelem Jiřím Karáskem ze Lvovic (18711951). Z jejich iniciativy bylo 1894 uspořádáno první číslo Moderní revue a téhož roku vyšla v tiskárničce Emanuela
Stivína Procházkova sbírka provokativně dekadentních veršů Prostibolo duše. Tato černá číslovaná brožura příčného
formátu a s podpisem autora, který čtenáře na závěr ujišťoval, že žádné další vydání uspořádáno nebude, je pokládána
za první českou bibliofilii. Mezi iniciátory bibliofilských tisků v Čechách nacházíme též Morrisovu obdivovatelku Zdenku
Braunerovou (1858-1934). Průlomovým počinem je její typografická úprava Mrštíkovy Pohádky máje (Praha 1897),
kterou vydalo Ottovo nakladatelství.

6

TYPY A FORMY DOKUMENTŮ (JEDNOLIST, KODEX; MONOGRAFIE, KONVOLUT, SVAZKOVÉ
DÍLO, PŘÍDAVEK, PŘÍTISK, PŘÍVAZEK; ADMINISTRATIVNÍ TISKY, AKCIDENČNÍ TISKY, DROBNÉ
TISKY, KRAMÁŘSKÉ TISKY, POVĚREČNÉ TISKY, PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY; BLOKOVÁ KNIHA,
OBRAZOVÁ KNIHA)

Z toho, co jsme na téma „prvotisky“ a „staré tisky“ uvedli, vyplývá, že tisková produkce byla už v minulosti značně
různorodá nejen z hlediska žánrů, ale také typů a forem vydání. Tiskovou produkcí zde rozumíme nejen výrobu knih, ale i
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jednodušších a časnějších tiskovin, které označujeme termínem jednolist. Technologicky rychle zvládnutelný tisk na
jednom listu (a zpravidla jen po jedné straně) byl předurčen k okamžité agitaci, informaci, reklamě či k výzdobě interiéru.
Ještě před tím, než se textová složka od poloviny 15. století počala reprodukovat sazbou, byl text stejně jako obraz na list
otiskován z jednolité tiskové formy (desky). Proto tyto artefakty nazýváme deskotisky. Dle materiálu tiskové formy a
způsobu opracování vznikaly ponejvíce dřevořezem (xylografie). Ze svrchní části deskovité (tabulové) formy byl ručně
odebrán přebytečný materiál tak, aby žádaný reliéf ilustrace či textu vystupoval zrcadlově obráceně (odtud též
synonymní označení deskotisku jako tabulového či blokového tisku). Poněvadž netisknoucí části štočku byly mechanicky
zcela odebrány, či alespoň sníženy, vystupující reliéf opatřený tiskovou (ve vodě rozpustnou) barvou se reprodukoval
tiskem z výšky. Otisk však ještě nevznikal v knihtiskařském lisu, nýbrž tlakem a krouživým pohybem ručního hladítka.
Rubová strana jednolistu tak nesla zřetelné stopy po tření a zůstávala prázdná.
Dřevořezový deskotisk znali řemeslníci v Číně na konci 6. století. V Evropě zdomácněl až během poslední třetiny 14.
století jako rychlá technologie potisku látek. Nejstarší známý datovaný dřevořezový deskotisk s postavou sv. Kryštofa
nese letopočet 1423 (klášter Buxheim v Německu). Znalost kovorytu a šrotového tisku je v Evropě dosvědčena zhruba
polovinou 15. století (nejstarším datovaným šrotovým deskotiskem je obrázek sv. Bernarda Sienského s letopočtem
1454). Ručně kolorované artefakty těžily z bohatého rezervoáru náboženských témat. Distribuovaly se jako závěsné
devoční grafiky, určené k ozdobě příbytků namísto méně dostupné tabulové malby. Deskotisk se úspěšně uplatnil i při
výrobě hracích karet. V Rusku od 17. století stál u zrodu pozoruhodného fenoménu zvaného lubok. Obecně platí, že
technická úroveň evropské deskotiskové grafiky 15. století je nižší nežli u artefaktů známých z Dálného východu. Jelikož
všechny deskotisky měly spotřební charakter, do dnešních dnů se zachovaly jen vzácně. Nepříznivým mechanickým i
klimatickým vlivům odolaly většinou tak, že již v minulosti byly připevňovány na knižní přídeští, anebo slepovány do
knihvazačské makulatury. Počet deskotiskových obrázků chovaných v českých knihovnách a galeriích nepřesahuje 90
exemplářů domácí i zahraniční provenience. Podstatná část je uložena v pražské Národní knihovně (zde se také nachází
pravděpodobně nejstarší deskotisk českého původu, totiž červeně a žlutě kolorované Ukřižování z let 1410-1420).
Deskotisky se nerozšiřovaly pouze jako jednotliviny, ale i v námětově uzavřených cyklech. Cyklické obrázky byly tištěny
na dvoulistech, které se nepotištěnými stranami lepily k sobě a v místě přeložení sešily. Tak vznikala bloková kniha.
Tvořila vlastně přechodové stadium mezi iluminovaným rukopisem a ilustrovaným prvotiskem. Pojmenování tohoto
fenoménu naráží na skutečnost, že obraz i text byly vyřezány do jednoho dřevěného bloku, jehož tisknoucí elementy
tvořil reliéf vystupující nad mechanicky sníženými partiemi. Nízký náklad nepřesahující desítky exemplářů, spotřební
charakter a dlouhodobé mechanické opotřebování učinily z blokových knih 15. a 16. století artefakty nesmírné hodnoty.
Ve světových veřejných knihovnách a soukromých sbírkách přežilo jen něco přes 650 úplných výtisků a zlomků. V
Čechách není ze soudobého importu zachována žádná. Pouze v Moravské zemské knihovně v Brně je uložena částečně
kolorovaná Biblia pauperum nizozemského původu ca 1460.
Dle způsobu reprodukce rozeznáváme tři typy blokových knih. Vývojově nejstarší se nazývá chiroxylografický typ, v němž
je text k obrazovým deskotiskům doplněn rukopisně. Mladší vývojovou fázi reprezentuje xylografický typ, jehož textové
pasáže byly zrcadlově obráceně vyřezány do dřevěné desky zároveň s obrazem. Ojediněle vznikaly ještě typoxylografické
knihy. Ačkoli k reprodukci textu sloužila už sazba, listy se zde pořád potiskovaly jednostranně jako deskotisky.
Blokové knihy se vyvíjely kontinuálně od 8.-9. století v Číně a od 20.-30. let 15. století do 30. let 16. století především v
Nizozemí a Německu. Dominantu blokové knihy tvořil výtvarný projev. Cykly vycházely z kánonu deskové a nástěnné
malby 14. a 15. století. Na rozdíl od sólových deskotisků se u blokových knih poprvé ohlašují pokusy o grafickou syntézu
písma, ilustrace a dekoru. V tomto ohledu je vliv knižně šířených cyklických deskotisků 15. století na knižní typografii
prvotisků pozitivní. Samotná kaligrafie deskotiskového textu však za výtvarným zpracováním zaostávala, takže v tomto
směru bloková kniha na konstituci knihtisku žádný vliv neměla. Textové prvky provedené texturou plnily pouze
sekundární úlohu.
Reprodukovaly se tradiční látky a témata, jejichž umělecké zobrazovací typy žily stereotypně přinejmenším od poloviny
13. století. Dnes známe asi 40 tematických skupin: např. vzpomenutá Biblia pauperum čili cyklus vybraných scén z
Nového zákona opatřený starozákonní paralelou a figurami proroků s příslušným proroctvím na nápisové pásce. Byla
určena nižšímu, sotva gramotnému kléru zvanému „pauperi praedicatores“ a patří k nejpočetněji zachované skupině
blokových knih. K nejstarším příručkám patří také Die Kunst Ciromantia Johanna Hartlieba patrně z Augsburku ca 1475,
obsahující schematické nákresy ruky jako pomůcky k věštění. Dalším námětovým typem bylo Speculum humanae
salvationis neboli Zrcadlo lidského spasení, které s důrazem na nábožensky výchovně laděný text opět předvádělo
obrazové paralely mezi Novým a Starým zákonem.
Gutenbergova technologie knihtisku neměla na existenci blokové knihy zpočátku žádný vliv. Oba výrobní postupy žily
nějaký čas paralelně, než technicky sílící typografie i vzrůstající poptávka po ilustrované četbě primitivní technologii
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deskotisků zcela antikvovaly. Spolu s výrobní stránkou se na prahu 16. století přitom vyčerpal i jim vlastní umělecký
stereotyp. Tradice blokových knih bývala čas od času oživena během 19. a 20. století (např. londýnský romantik William
Blake před rokem 1828, Čech Josef Váchal od roku 1910 apod.). Formální spřízněností na ni bezděčně navázaly
novodobé komiksové tiskoviny, jejichž kolébkou byla Anglie 90. let 19. století.
Přestože deskotiskový způsob rozmnožování dovedl tento fenomén do slepé uličky, blokové knihy se staly prototypem
dále se vyvíjející a knihtiskem reprodukované obrazové knihy. Také zde se pracuje s minimem textu a v popředí stojí
černobílá, nebo barevná obrazová složka. Tu charakterizuje jednotná technika (dřevořez, mědiryt, lept, litografie) i
společné výtvarné téma, např. zahraniční biblické tisky s obrazy zvanými „icones biblicae“. Dnes se termínem obrazová
kniha vesměs označuje forma vydání dětské literatury, jejíž novodobou tvář spoluvytvořil Jan Amos Komenský slovníkem
Orbis sensualium pictus (Nürnberg 1658). Charakteristickým rysem obrázků byla názornost a srozumitelnost, později
podporovaná větším formátem a barevností. K českým průkopníkům obrazových knih s německými popisnými texty
patřila rodina Balzerů, která takto 1784 připravila kupříkladu obrazový cyklus evangelií. Za nejstarší jazykově český
projev jednoznačně dětské obrazové knihy je považováno Schönfeldovo vydání 25 litografií Antonína Langweila
s doprovodnými texty Josefa Lindy Obrazní přírodoznámská kniha pro dítky (Praha 1823).
Jak jsme již poznamenali, deskotisky se s příchodem knihtisku založeného na sazbě z pohyblivých liter vyžily, ale jednolist
jakožto technologicky nejjednodušší forma vydání nikoli. Je nasnadě, že tištěný jednolist se musel spokojit se skromnější
typografií nežli kniha. Propagační role tu byla zúžena jen na doprovodný obraz, prozrazující na první pohled charakter
obsahu. Obrazová část bývala provedena opět dřevořezem, vedle něhož se již před rokem 1600 velmi dobře uplatnil
mědiryt. Tyto dlouhodobě dominantní techniky vytlačila až v 19. století litografie jakožto postup transformující historický
jednolist do podoby dekorativního a reklamního plakátu. Podobu jednolistu má nejstarší zachovaný doklad novodobého
knihtisku. Je to německý Almanach na rok 1448 (Mainz? 1447?). Za jeho původce se tradičně považuje Johann
Gutenberg.
Jednolistová produkce se vyznačuje širokým žánrovým spektrem sahajícím od literatury věcné (např. administrativní
tisky, akcidenční tisky, almanach, kalendář, minuce, pranostika, nakladatelská a knihkupecká nabídka) až po krásné
písemnictví (pamflet a paskvil). Stejně tak široké byly i společenské funkce. K propagaci náboženského kultu sloužily v 15.
století zejména odpustkové listy a devoční grafika, jejíž mladší deriváty se povšechně nazývají „svaté obrázky“. Na
úroveň masového média jednolist postoupil až díky potřebám reformace a sílícímu zpravodajství, které se však častěji
realizovalo formou brožovaných novinových letáků. Zvláštní skupinu tvoří reprezentativní příležitostné tisky o jednom
listu se specifickou neknižní typografií (figurální sazbou nebo rytým textem) a důrazem na dekor, erby a narativní
obrazové scény. Většinou jde o polosoukromé projevy humanistického básnictví. K mladším typům patří textové,
grafické nebo kombinované ohlášky dizertací a disputací. Dále v této sféře přicházejí patenty, mandáty a některé jiné
formy administrativních a akcidenčních tisků. Na trzích a během poutí se rozšiřovaly mravoučně zábavné kramářské
tisky. Zcela speciálním artiklem jsou hrací karty, kukátkové listy a mapy.
Obsahem těch jednolistů, které lze označit za základ novinového zpravodajství, se staly mezinárodní či regionální
náboženské a politické aktuality (proto byl také nejběžnějším ikonografickým prvkem jednolistu portrét). Produkce vždy
vrcholila v dobách politických střetů (šmalkaldská válka, třicetiletá válka, francouzská revoluce apod.). Kromě satirické a
polemické roviny se jednolistová média zaměřovala také na senzační společenské a hospodářské zprávy o živelných
pohromách, lidských mostrech a vraždách. V 18. a 19. století zachycuje lidové pouliční figurky a scény, vztah společnosti
k průmyslové revoluci, bankovním aférám apod.
Obsahově různorodé jednolisty, rozšiřované nejvíce pouličním prodejem a na trzích, kolovaly mezi lidem až do úplného
zničení. Po dnešní časy se zachovaly v podobě makulatury, nalepené na přídeštích nebo svázané ve sběratelských
konvolutech. Tímto označením postihujeme nejméně dvě monografie spojené knižní vazbou do jednoho exempláře.
Byla to specifická možnost uchovat ty tiskoviny, které by jinak nechráněny pravděpodobně již dávno podlehly zkáze.
V pořadí první monografie konvolutu se pojmenovává jako hlavní dílo, další jednotky jsou přívazky (adligáty). Množství
přívazků omezovaly jen technické parametry vazby. Z hlediska uspořádání rozlišujeme konvolut původní a umělý.
Původní konvolut, který lze s ohledem na dataci přívazků identifikovat soudobou vazbou, vznikal již v tiskárně či u
knihvazače. Spojení několika autorsky nebo tematicky příbuzných monografií shodného formátu zaručovalo lepší odbyt,
a majiteli nadto rozšiřovalo čtenářský zážitek. Dle formy vydání či tematické příbuznosti pořádali konvoluty též soudobí
sběratelé a čtenáři (Kodex Dobřenského v pražské Strahovské knihovně, zahrnující 393 jednotek z 16. století). Jiným
typem je konvolut umělý, který vznikal péčí pozdějších majitelů nebo obrozenských knihovníků. Výběr jednotek se řídil
hlediskem původce (konvolut autorský, tiskařský), námětem (události vážící se k Bílé hoře) nebo žánrem (administrativní
literatura, časopisy, slavnostní kázání, noviny a letáky). Mnoho umělých konvolutů však bylo pořízeno zcela nahodile bez
jednotícího kritéria (konvolut mixtní), ba i bez ohledu na souhlasný formát.
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Hovoříme-li o konvolutu, je třeba zastavit se též u termínu sborník. Tak nazýváme publikaci vzniklou spojením autorsky
různorodých, žánrově i obsahově však příbuzných a rozsahem zpravidla nevelkých monografií. Autoři bývali uvedeni buď
u každého dílka zvlášť, anebo ke zvýšení atraktivity pohromadě již na společném titulním listu. Ten býval ještě na
počátku 16. století často uvozován frází „In hoc opere contenta …“. Sborník nelze zaměňovat s označením farrago a
sbírka. Sbírka je monografie vzniklá spojením několika žánrově shodných příspěvků jednoho autora. V minulosti se často
označovala termíny analecta, antologie, chrestomatie, kolektanea, miscellanea či silva rerum. Většina těchto forem
vydání byla oblíbena zvláště v humanistickém básnictví, kdy se do sbírek pojímaly drobné útvary téhož příležitostného
charakteru, a to obvykle po deseti příspěvcích (decades), či po stovce (centuriae). Farrago je naopak monografie vzniklá
spojením několika žánrově různorodých příspěvků jednoho autora nebo literární družiny. Výběr je proveden tak, aby
celek poskytl relativně úplnou představu o autorově tvůrčí činnosti.
Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od konvolutu podstatou sborníků, sbírek i farragin je monografie čili tisková jednotka
s jediným titulním listem a vlastní (jedinou) knižní vazbou. Monografie však může být doplněna přídavkem nebo
přítiskem. V obou případech jde o obsahově nezávislé a bibliograficky nesamostatné texty. Přídavek je na konec
monografie otiskován většinou s cílem žánrově rozmnožit a námětově doplnit skladbu knihy. Autor přídavku byl často
totožný s autorem hlavního díla. Na rozdíl od sbírky a sborníku, které vznikají spojením většího počtu literárních prací, se
množství přídavků omezuje jedním, nanejvýše dvěma díly. Existence přídavku se většinou ohlašuje z reklamních důvodů
již na hlavní titulní straně. Přídavek je pak uvozen vlastním titulním listem a jeho text má samostatné číslování i vlastní
archové signatury. Ve srovnání s přídavkem měl přítisk, nacházející se také na konci monografie, potlačovat fenomén
zvaný horror vacui čili strach z prázdnoty nepotištěného listu. Poněvadž pouze vyplňoval nežádoucí bílá místa
závěrečného archu, ve srovnání s přídavkem měl většinou nahodilou, disparátní a z hlediska kompozice knihy efemérní
povahu. Z toho vyplývá, že přítisk hlavní titulní stranou ohlašován nebyl a ani se od předešlé sazby neodlišoval
samostatnými signaturami, či vlastním číslováním listů a stran. Byl-li přítisk realizován jen v některých exemplářích téhož
nákladu, lze ho považovat za jeden z parametrů variantního vydání.
V případech, kdy text byl pro velký rozsah, délku výroby či z kompozičních důvodů rozdělen na více částí, hovoříme o
svazkovém díle. Je to forma vydání vyhovující encyklopediím, slovníkům, sebraným spisům apod. Každá část seriálu má
vlastní titulní list se společným, anebo parciálním názvem. Samostatné části se nazývají díly neboli tomy. Vazebné
jednotky označujeme jako svazky neboli volumeny. Volumen může obsahovat jak jeden, tak i několik tomů.
Zatímco výše probírané termíny souvisely s formální strukturou starých tisků, následující výklad se bude týkat tištěných
dokumentů z hlediska vydavatelských typů. Jakkoli se dílčí projevy jednoho a téhož typu mohou formální strukturou lišit,
spojnicí jsou zde především funkce a směřování ke stejné čtenářské skupině. Kupříkladu do množiny administrativních
tisků patří jak jednolisty, knižní monografie, tak i svazková díla, přičemž společným cílem je zde úprava vztahu mezi
určitým stupněm státní nebo církevní správy a obyvatelstvem. Tisky se týkají správní, soudní (dikasteriální), poddanské,
hospodářské, finanční, vojenské, bezpečnostní a církevní agendy. Dle obsahu, funkce a formy vydání mají administrativní
tisky podobu sněmovních artikulí, akt, cirkulářů, direktářů, formulářů, patentů a mandátů nebo titulářů.
Zcela jinou množinu tvoří akcidenční tisky tvořené opět příležitostnými jednolistovými či drobnými tisky neknižní
povahy. Byly důležitou komerční náplní takřka všech tiskáren. Za nejstarší akcidencie lze bezesporu označit nakladatelské
a knihkupecké nabídky 15. století. Jiným typem komerčních tisků byly navštívenky a novoročenky, které se do zemí
severně od Alp rozšířily z Benátek již v poslední třetině 16. století. Publikační explozi akcidencií vyvolaly však až změny ve
společenském, politickém a ekonomickém životě 19. století. Výrazný nárůst poptávky se projevil nebývalým formálním
rozrůzněním: promoční, zásnubní a sňatková oznámení, pozvánky, cenné papíry a poukázky, divadelní a koncertní
cedule, plakáty, stanovy organizací, listové kalendáře, školní programy a takřečené pilnostenky (lístkové odměny za
pilnost a dobré mravy). Výroba akcidenčních tisků nebyla na rozdíl od vzdáleně příbuzných tisků administrativních nijak
levnou záležitostí. K sazbě, která vyžadovala značné výtvarné vlohy a cit pro typografickou kompozici, se užívalo speciální
akcidenční písmo (egyptienka, italienka, toskánka).
Pomocným termínem drobné tisky rozumíme žánrově i obsahově různorodé dokumenty tištěné na jednolistu, či na
jednom archu složeném do složky o dvou až čtyřech listech. Právě v tomto případě měla výroba drobných tisků
především ekonomické výhody. Do tiskové formy se totiž vyřazovala nejprve lícová a pak rubová sazba obvykle 4
čtyřlistových dílek najednou. Otisk pak vznikl jediným zátahem lisu. Každá čtvrtina rozřezaného a složeného archu sice
budí zdání kvartového formátu, ale ve skutečnosti jde o 1/4 šestnácterky. Poněvadž konzumenti těchto drobných tisků
patřili převážně k nejširším lidovým vrstvám, podstatným rysem byla cenová dostupnost zaručovaná nízkými výrobními
investicemi. Z hlediska formy vydání tyto znaky vykazují především anonymní kramářské tisky a pověrečné tisky, některé
knížky lidového čtení včetně levných modlitbiček, dále neknižní jednolistová devoční a volná grafika, hrací karty a ostatní
tiskoviny, které splňují formální a koneckonců i cenová kritéria této produkce. Pro většinu drobných tisků je sice
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charakteristický vyšší náklad blížící se k tisícovce otisků, ale nebyly-li exempláře v minulosti uspořádány do konvolutů,
zpravidla se očetly a zničily, anebo jsou dnes známé jen jako unikáty.
Nejrozšířenějším typem drobných tisků jsou kramářské tisky, jejichž hlavní specifika tkví v anonymitě původců (autorů i
tiskařů), ve formě vydání a ve způsobu distribuce. Tento vysoce komerční artikl nebyl až do přelomu 18. a 19. století
rozšiřován běžnou knihkupeckou sítí, ale patřil do obchodní sféry podomních kramářů a zpěváků navštěvujících trhy,
poutě a slavnosti. Poněvadž k převažujícím konzumentům patřily nejširší lidové a méně majetné vrstvy, cenovou
dostupnost musely zaručit nízké výrobní investice. Podstatným rysem kramářských tisků byl proto horší papír, malý
formát (většinou 4 listy jako čtvrtina šestnácterky) a nedbalá typografie. Nejpočetnější složku tvořily vlastní kramářské
písně. Z ostatních žánrů přicházely v úvahu jednotlivě vydávané lyrické kancionálové písně, legendy, od druhé poloviny
18. století i umělé básnické skladby a zlidovělé árie ze zpěvoher. Ačkoli ještě u prvního otištění některých (např.
kancionálových) textů jakési povědomí o autorovi existovalo, během četných reedic a ústního tradování se ztratilo.
To platí především pro další podskupinu drobných tisků a devoční grafiky, kterou označujeme termínem pověrečné
tisky. O nich se věřilo, že mají schopnost ochránit nositele před vnějším nebezpečím. Proto se nosily zavěšené na krku
v malém pouzdře zvaném škapulíř. Některé projevy stály na hranici církevního souhlasu, jiné měly charakter apokryfu a
nebyly církví tolerovány vůbec. Pověrečné tisky vznikaly ještě v 19. století, ale dodnes se uchovaly jen zřídka, zejména
kvůli svým netypickým rozměrům. Nejčastěji rozšiřovanými pověrečnými tisky byly zřejmě takzvané „délky“, které na
vlastníka měly přenášet nadpřirozené schopnosti osoby, jíž se týkají. Kupříkladu Délka Krista Pána existovala ve dvou
základních zobrazovacích typech. První se prezentoval jako hedvábný, případně z papíru slepený pruh o délce
odpovídající výšce Kristovy postavy. Druhý typ spočíval ve vyobrazení sv. Františka z Assisi, jehož kříž v ruce měřil jednu
čtyřicátinu délky Kristovy postavy. Obdobou byla na papíře či na hedvábí tištěná a modlitbami doprovázená Šlépěj Krista
Pána a Šlépěj Panny Marie. Již v 18. století se vyznačování míry vytrácelo a modlitební texty byly šířeny samostatně
formou kramářských písní.
Zcela odlišným typem drobných tisků byly konečně příležitostné tisky reagující na významné události soukromého či
veřejného života. Základním kritériem těchto zrcadel doby není opět literární či vydavatelská forma, nýbrž úzká časová
vazba mezi předmětnou aktualitou a jejím tiskovým zveřejněním. Tak kupříkladu narození, svatba a pohřeb se stávaly
častými náměty humanistického básnictví či duchovních kázání a náboženské či politické aktuality, informace o živelných
pohromách, lidských monstrech a vraždách bývaly okamžitě šířeny formou jednolistů nebo v novinových letácích.
Příležitostný charakter ovšem nemají jen jednolisty či brožury, ale i objemné ilustrované svazky popisující korunovační
slavnosti a jiné státní akty. Pro časovou pomíjivost obsahu se drtivá většina této příležitostné produkce dočkala proto jen
vydání jediného.
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VÝVOJ STRUKTURY KNIHY 15. AŽ 19. STOLETÍ – VIZUALIZAČNÍ A EVIDENČNÍ APARÁT

Grafická podoba rukopisů ovlivňovala tištěnou knihu takřka po celé 15. století. Tiskárny fungovaly v těsném spojení
s iluminátorskými dílnami, neboť tehdejší sazeči, vycházejíce vstříc konzervativnímu vkusu čtenářů, totiž počítali ještě
s dodatečnými ručními zásahy do tištěného textu, jehož tvářnost se nesměla příliš lišit od středověkého kodexu. Proto
byly nejstarší ilustrace řezány do štočků velmi hrubě a bez šrafur, aby kolorista pomohl barevnými plochami zvýšit
účinek černé lineární kresby. Proto byla iluminátorem doplňována kupříkladu chybějící ornamentika. Většinou to byly na
okrajích počátečních listů takzvané drolerie čili vegetabilní rozviliny, nezřídka ozvláštněné satiricky anebo kriticky
pojatými drobnými vyobrazeními divých mužů a polozvířecích monster, zvířat, štítonošů, masopustních masek, bláznů a
šašků či hudebníků. Iluminátor za nemalé peníze dle starší tradice také vmaloval a vyzlatil do vynechaných míst textu
iniciálu. Nezřídka šlo pořád ještě o nádhernou vyprávěcí miniaturu, ale většinou se volil zběžný akantový korpus
s vícebarevným perspektivním orámováním a krátkými žerďovitými výběhy. Aby tiskaři nenutili číst iluminátory celý
řádek, písmeno k domalování aspoň naznačili malou pomocnou reprezentantou, která pak pod nánosem barvy zmizela.
Na významovém členění textu spolupracoval dále rubrikátor. Jeho přínos byl ceněn obzvláště, neboť tisky až na práh 16.
století byly sázeny per extensum (in continuo). Text byl členěn pouze na kapitoly, nikoli však už na kratší myšlenkově
uzavřené oddíly (odstavce). Proto rubrikátor perem či štětcem, a nezřídka i pomocí šablony, vkreslil tradiční červenou
barvou opticky nepřehlédnutelnou rubriku (popřípadě paragraf). Tvar těchto rubrik se od svých pravzorů ve starověkých
a středověkých rukopisech lišil minimálně. I ony měly podobu plného (konturového), rovného (lukovitě prohnutého)
nebo polovičního lístku (řídce též trojlístku), jehož korpus směřoval nahoru (dolů) a byl natočen doleva (doprava).
Neměl-li rubrikátor mezi tištěnými slovy dost místa, počátek a konec úseku zvýraznil pouze barevným záškrtem. Tiskaři
zejména u Biblí a misálů opět vycházeli vstříc a na poslední stranu knihy otiskli soupis nadpisů, které měl rubrikátor
zvýraznit. Tento seznam nesl název Tabula rubricarum. Poněvadž však i dodatečné rubrikování navyšovalo prodejní cenu
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exempláře, rubriky se staly součástí sazebného materiálu a s ohledem na tradici se zpočátku otiskovaly červeně. Éra
tištěných rubrik končí pozvolna až během 18. století, kdy se tento způsob optické organizace sazby pociťoval jako
anachronický. Rubrikátor zdokonaloval grafickou podobu textů i jinak. Častěji nežli iluminátorovi mu náležela tvorba
převážně jednobarevných kaligrafických iniciál. Doplněná písmena měla převážně tvar gotické či humanistické unciály.
Některé tradičně oživuje perla nebo modrý nitkovitý filigránový ornament, zběžná groteska či perokresebný výběh na
způsob drolerie. Přicházel-li namísto plného korpusu květinový motiv, hovoříme o fleuronu.
S rozvojem reprodukční technologie a s růstem písmolijectví se řemeslo od přelomu 15. a 16. století emancipovalo.
Dřevořez technicky vyspěl natolik, že šrafura dokázala postihnout jemnou hru světel a stínů, a proto dodatečné
kolorování ilustrací se napříště omezilo jen na soukromé aktivity čtenářů. Finančně nákladné kaligrafické doplňky
dílenských rubrikátorů a iluminátorů byly zhruba ve 20. letech 16. století definitivně vytlačeny unifikovanou typografií,
která už disponovala dostatečným repertoárem vyznačovacího písma a iniciálových štočků.
Při vnitřním členění textu i jeho vizualizaci se prosadily typizované a již jen knihtisku vlastní postupy: smyslově aktivní
červená barva (červeno-černý tisk), interpunkční znaky, optimální tiskové písmo (textové písmo, vyznačovací písmo),
univerzální knižní dekor a individuální ilustrace. Technologie soutisku černé a červené barvy vyžadovala řemeslnou
zručnost i dostatek času a od dob Johanna Gutenberga se nezměnila. V zásadě bylo možno postupovat dvojím
způsobem. Při prvním se s použitím vložek a písmových výplňků vysázela sazba jedné stránky do dvou tiskových forem,
jedné pro černou část textu a druhé pro červenou. Nejprve byl arch v lisu otištěn na červené sazbě a pak na formě
barvené černě. Černá barva sice dobře překryla případné nesrovnalosti otisku prvního, ale poněvadž se ne vždy podařilo
nasadit papír souhlasně, soutisk může mít posunuté řádky. Tak je tomu u nás kupříkladu na mnoha místech
neilustrovaného Pasionálu Jacoba de Voragina (Plzeň? po 1476). Druhý způsob byl výrobně jednodušší, neboť
nevyžadoval zhotovení dvojí sazby, nýbrž pouhých dvě papírových šablony (masek), jimiž se příslušná část formy před
nanesením barev jednoduše vykryla. Nejdříve se nanášela červená a po vyměnění krytu černá. Otisk pak obstaral jediný
zátah lisu.
Zmiňujeme-li se o interpunkci, budiž připomenuto, že v knihtisku nejdéle užívaným znakem je tečka. Zřídka již v éře
prvotisků objevíme také otazník. Další znaky nerozčleňovaly text na bázi logicko-sémantické, jako je tomu dnes, ale měly
funkci rétorickou čili výdechovou. S tímto zřetelem se už před 1500 sporadicky pracovalo s dvojtečkou, i když větší
význam měla pořád ještě pro naznačení výpustky čili abreviace (,terra:‘ = terram). Od přelomu 15. a 16. století nastupuje
znak, který při hlasitém čtení pomáhal intonovat. V humanistickém písmu je to nám známá čárka, kterou v gotických,
goticko-humanistických a novogotických formách zastupovala funkčně rovnocenná šikmice neboli stč. štrejšek. Čárka tu
a tam už ve 30. letech 16. století vytlačila šikmici i v některých písmových sadách fraktury a švabachu. Počátkem 16.
století přibyly kulaté a hranaté závorky. Teprve koncem 16. století přichází – a to pouze v humanistickém písmu –
středník, ale pravidla pro jeho užívání byla dlouho chaotická. Tou dobou se sporadicky prosadil též vykřičník, který
zdomácněl i u písem novogotických až po polovině 17. století.
Vzrůstající nároky na pohodlnost čtení nevedly sazeče jen k postupné normalizaci interpunkčních znaků, ale souběžně
též k unifikaci pomocného evidenčního aparátu. Čtenář tištěného textu, který byl již odkázán na tzv. tiché čtení, nikoli na
vnímání poslechem, se tak mohl orientovat pomocí archové signatury, kustodu, normy, záhlaví, marginálií a a zejména
pak díky číslování listů, sloupců a stran.
Archová signatura byla do tištěné knihy zavedena v první polovině 60. let 15. století. Poněvadž se po vzoru středověkých
rukopisných kodexů zprvu vpisovala k samým okrajům potištěných archů, je nasnadě, že s ořezáním knižního bloku zcela,
nebo částečně zmizela. Roku 1472 u německého tiskaře Johanna Koelhoffa st. tvořila již součást stránkové sazby.
Do Čech zavedl tištěné signatury velmi brzy Tiskař Arnoštových Statut v Dlabačově Novém zákoně (Plzeň? po 1476), tedy
v šestém dnes známém jazykově českém prvotisku. Na Moravě byly užívány od samého počátku čili již u liturgické
Agendy Olomucensis (Brno 1486).
Signaturou nazýváme orientační značku propojující sazečské a knihvazačské postupy tak, aby falcování archu a
kompletace složek odpovídaly záměru tiskárny. Víme už, že tyto složky vznikaly skládáním archu. Nejjednodušší složka
zvaná dvoulist měla pouze svislý lom (čili po výšce). U menších složek přibýval však dalším skládáním ještě lom po šířce,
takže případně zavedené číslování stran nebo listů zůstávalo knihařům v horních lomech až do sešití a ořezání knižního
bloku prakticky nedostupné. Naopak lehce nahlédnutelná byla dolní část složky bez lomů. Signatura se proto sázela na
pravý spodní roh, nebo střed spodního okraje lícových stran archu. Poněvadž každou úplnou složku ve hřbetu dělil
centrální lom na dvě spojité poloviny, stačilo signovat jen první půlku archu a stránku následující. Zbytek složky tvořil
s předchozími listy skladebný celek a v případě potřeby se jednoduše dopočítal (např. kvartová složka o čtyřech listech
má počáteční 2+1 list se signaturou a 1 list bez signatury, u osmilistové osmerky přicházejí první 4+1 se signaturou a 3
bez signatury). Objemnější zahraniční prvotisky, některé paleotypy, mladší atlasy a liturgické příručky bývaly na konci za
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posledními řádky opatřeny ještě Tabulou chartarum, z níž knihvazač zjistil kompletní škálu použitých značek. Titulní list
signaturu nepotřeboval a ani samostatné přílohy vzniklé jinou technologií nežli tiskem z výšky signatury přirozeně
nenesly.
Nejstarší signatury byly tvořeny jen arabskými, či římskými čísly (počáteční tři listy první kvartové složky se značily 123,
druhé složky 456, třetí 789 atd.). Tento způsob však knihařům při rychlé orientaci příliš nepomáhal. Jako praktičtější se
ukázalo kombinovat dva prvky, totiž abecední (popřípadě grafický) a číselný. Abecední písmeno značilo pro tiskárnu arch
a pro knihvazače pořadí složky v knižním bloku a číslice ukazovala pořadí listu ve složce. Antikvová abeceda poskytovala
23 liter (abcdefghiklmnopqrstvxyz), gotická a novogotická tisková písma, užívaná i pro sazbu jazykově českých textů,
měla 24 liter (abcdefghjklmnopqrstvwxyz). Řecký text byl signován pochopitelně alfabetou, stejně tak hebrejský byl
značen hebrejskými typy. Sazeči rozsáhlejších textů, jimž nepostačovaly dvě abecední sady (majuskulní a minuskulní),
v signování pokračovali pomocí zdvojených, ztrojených či vícekrát opakovaných písmen. Obsahuje-li exemplář pouze
tuto zdvojenou (ztrojenou) řadu signatur, většinou platí, že není dochován v úplnosti. Opakovaná litera se sázela
minuskulí (Aa nebo Aaa). Jiný úzus ovšem nebyl vyloučen (AA nebo aaa). Při vyřazení většího počtu stránek do tiskové
formy musela signatura postihnout také způsob falcování archu, a tak zabezpečit správné pořadí listů ve složce. Proto
k písmennému označení přibyla ještě numerická část. První stránka každého archu ovšem zůstala signována jen
písmenem, poněvadž pořadová číslice zde byla vcelku zbytečná. Pro vyznačení pořadí používali sazeči 15. a 16. století
převážně minuskulní římské číslice (ij, iij, iiij, v, vj, vij). Od 17. století zaznamenáváme už silný výskyt arabských, a to bez
ohledu na druh písma. První složka osmerkového formátu je tedy opatřena signaturami A, Aij, Aiij, Aiiij, Av (nebo A, A2, A3,
A4, A5).
Poněvadž rukopis rámcových částí knihy se dodával do tiskáren obvykle až naposledy, sazeči byli nuceni opatřovat
předmluvy, dedikace a rejstříkový aparát odlišným typem signatur. Numerická část tu sice zůstala zachována, avšak
písmenná část byla nahrazena typografickými ozdůbkami (hvězdičkou, kolečkem, křížkem, trojlístkem, kulatými
závorkami). Došlo-li k vyčerpání tohoto repertoáru, ozdůbky se opět zdvojovaly nebo ztrojovaly.
Během 18. a 19. století v souvislosti se zjednodušováním signaturové praxe ustoupily typografické ozdůbky písmenům
malé abecedy, anebo z úvodních a závěrečných míst knihy mizely úplně. Změny nastaly také u vlastního textu, kde byla
signována již jen první a třetí strana každého archu. Písmennou část signatury však nahradila arabská číslice a namísto
čísla, původně značícího pořadí listu, nastoupila hvězdička. První stránka prvního archu byla tedy signována jedničkou a
třetí stránka nesla jedničku s hvězdičkou. Od 50. let 19. století ruční skládání nahradily falcovací a kompletovací stroje a
tradiční signování ztratilo smysl úplně. Namísto toho nastoupily archové značky, tištěné v podobě černých obdelníčků na
knihařských lomech archů (první arch měl značku umístěnu nejníže, druhý o stupeň výše atd.). Byly-li pak archy strojem
snešeny do bloku správně, značky ve hřbetu složek vytvořily souvislou černou diagonální linku.
Dobrá znalost signovací praxe je v bibliografii prvotisků a starých tisků základem věrohodné kolace čili stanovení rozsahu
exempláře daného vydání. Signaturové řady list po listu prověřujeme i tehdy, bylo-li sazečem zavedeno číslování stran,
sloupců nebo listů. Jemu při bibliografickém popisu dáváme sice přednost, ale jednostranně se na něho vzhledem
k častým chybám v číslicích nikdy nespoléháme. Tam, kde nebyl zaveden ani tento moderní aparát, ba ani signování,
složky pečlivě odpočítáváme dle knihařských stehů v lomech dvoulistů (např. následuje-li steh po čtvrtém listu, znamená
to, že složka má čtyři dvojlisty neboli osm listů). Jako všechny doplněné katalogizační údaje i takto zjištěný rozsah
exempláře uzavíráme do hranatých závorek.
Z uvedeného vyplývá, že signování archů mělo spíše technologický význam. I když se soudobý čtenář v těchto
signaturách orientoval lépe než dnešní milovník starých tisků, jakožto obecně srozumitelná a komfortnější pomůcka mu
lépe sloužilo číslování listů, sloupců nebo stran. Ve středověké rukopisné knize se číslování od původu vyskytovalo
zřídkakdy a do závěru 70. let 15. století nebylo ani součástí kanonizované výbavy prvotisků. Jak se zdá, číslování si oblíbili
nejprve němečtí sazeči v Kolíně/R., ale jejich praxe se vžívala u ostatních kolegů velmi pomalu. Stejně tomu bylo v
Čechách a na Moravě, kde toto novum přichází až v 90. letech 15. století.
Prvotisky byly zpočátku tradičně jen listovány neboli foliovány. Sloužila k tomu římská čísla, umístěná do 80. let 15.
století, kdy se už obecně vžívala textová záhlaví, takřka vždy uprostřed horních okrajů lichých stran. Poněvadž vnímání
římských číslovek bylo u rozsáhlých foliantů poměrně těžkopádné, sazeči listování přesouvali do pravého horního rohu a
na protilehlých místech téže stránky ho opakovali čtenářsky komfortnějšími číslovkami arabskými. Tento pracně
zdvojovaný postup po roce 1500 zanikal, ale rezidua lze objevit ještě o století později. K evidenci se počala užívat jen
arabská čísla, viditelně umísťovaná doprostřed horního okraje stránky, případně na pravý horní roh. Spolu s tím bylo
méně pohodlné listování vytlačováno čtenářsky přijatelnějším stránkováním. Ještě zhruba do poloviny 16. století
přetrvávala ovšem starší praxe opatřovat číslice návodným slovem „folio“, nebo „pagina“. Aby číslice uprostřed horního
okraje vynikly, sazeči je od 17. století obklopovali tiskařskými ozdůbkami a od sazby oddělovali linkami. Rokoková a

Petr Voit: Nauka o starých tiscích

32

klasicistní kniha užívala k vizualizaci číslic ještě kulatých závorek či krátkých linek jako postranních pomlček. Od 30. let
19. století je stránkování opět bez ozdob, a to uprostřed horního, nebo spodního okraje.
Sazeči se nad sazebnicí a při vyřazování sazby dopouštěli poměrně častých chyb. Běžné omyly ve stránkování či listování
způsobovala nepozornost, kupříkladu když ve stránkové sazbě vyřazené do tiskové formy hlavou dolů byly zaměněny
číslice 6 a 9. Jiná příčina chybného číslování tkvěla ve špatném vyřazení počátku vlastního textu s číslicí „1“ na rubovou
stranu. Sazeč se pak obvykle při sazbě jakéhokoli vyššího čísla vědomě dopustil chyby, a lichou číslici zopakoval i pro
lícovou stranu textu. Omyly vznikaly také z chybných propočtů. Připravovalo-li totiž několik sazečů formy zároveň,
kontinuita textu zpravidla sice neutrpěla, ale na přesazích těch archů, kde byla předloha rozdělena, číslování nemuselo
vždy navazovat.
Titulní list se od počátků považoval za natolik independentní, že číslici nenesl nikdy, ale jakožto součást první složky do
číslování započítáván byl. Stejné pravidlo platilo u vakátů neboli stránek vykrytých v tiskové formě nižšími, netisknoucími
výplňky. Naopak vnitřní titulní listy a vložené texty, např. samostatné předmluvy k Novému zákonu u kompletních Biblí,
se do číslování mnohdy nezahrnovaly. Tento typ nazýváme přerušované stránkování. Číslice „1“ označovala v 15. a 16.
století až počátek vlastního textu, umístěného dle základního pravidla typografie vždy na líc listu. Za titulním listem
následující rámcové části byly do 18. století opatřeny jen archovými signaturami. S postupným oslabováním významu
dedikací a předmluv se číslování v 18. a 19. století posouvalo až sem, avšak kvůli zdůraznění jedinečnosti vlastního textu
nebylo tištěno, jen se s ním mlčky počítalo (po titulním listu a osmistranné předmluvě tak natištěné stránkování
zahajovala až číslice 11). Jinou možnost jak odlišit rámcové texty od vlastního díla představovalo dílčí stránkování. K
tomu posloužila samostatná řada číslic, i římských (např. osmistranná předmluva paginovaná jako III-X a hlavní text 1150). Třetí a také nejjednodušší způsob, který se během 18. století uplatňoval paralelně, záležel v průběžném číslování
všech stran publikace. Forma číslování se však na rozhraní rámcových částí a vlastního textu měnila z římského na
arabské (např. osmistranná předmluva značená jako III-X a hlavní text návazně 11-150).
Vlastní text provedený sloupcovou sazbou mohl být stránkován, listován, nebo číslován po sloupcích. Střídala-li se v
textu celostránková (jednosloupcová) sazba s textem vícesloupečným, číslování probíhalo buď kontinuálně, anebo zvlášť
pro sloupce komentářového textu a zvlášť pro hlavní text. Od 19. století zaznamenáváme praxi ukončovat číslování již na
předposlední straně vlastního textu, takže závěrečná strana i eventuální další, rejstříkem zaplněné listy jsou bez
číslování.
Celostranné ilustrace, jejichž dřevořezové štočky byly součástí sazby, se ještě v 16. století zpravidla nepaginovaly, avšak
do číslování samozřejmě spadaly. Jinak tomu bylo s mladšími přílohami, které vznikaly separátním mědirytem a do textu
se vevazovaly falcem, ne vždy ovšem na totožná místa. Aby k těmto diskrepancím mezi exempláři téhož nákladu
nedocházelo, tiskaři k závěru knihy přidávali soupis příloh s číslem strany, k níž měly být obrázky připojeny.
Pečlivé prověření stránkových, sloupcových či listových číslic je v bibliografii prvotisků a starých tisků základem
věrohodné kolace. Ačkoli při stanovení rozsahu exempláře daného vydání prověřujeme i signaturové řady, číslování
dáváme při popisu tisků vždy přednost. Tam, kde je souvislá řada číslic přerušována, strany nebo listy dopočítáváme a
jako všechny doplněné katalogizační údaje uzavíráme do hranatých závorek. Není již podmínkou, jak tomu bylo dříve,
nečíslované listy zařazené doprostřed souvislého stránkování přepočítávat dle převládající paginace.
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Různé formy k o l a c e vyjádřené pomocí
archových signatur a číslování sloupců, stran a listů
a – d8 e4 [= 36] ll.
počáteční čtyři složky osmilistové, poslední složka čtyřlistová

a – d6.8 e4+1 [= 33] ll.
čtyři počáteční složky střádavě po šesti a osmi listech (a6 b8 c6 d8), k poslední čili čtyřlistové složce byl ještě
v tiskárně připojen jeden list navíc, který knihař k závěrečnému listu přilepil tzv. „křidélkem“

[*4] A – B8 [**4] [= 24] ll.
dvě krajní čtyřlistové složky bez signatur, uprostřed dvě osmilistové složky

*4 A – B8 +4 [= 24] ll.
první, tj. čtyřlistová složka značena hvězdičkou (předmluva), závěrečná čtyřlistová složka značena křížkem
(rejstřík), uprostřed dvě osmilistové složky

A – Z4 Aa – Zz4 Aaa – Bbb4 [= 192] ll.
čtyřlistové složky značeny dvěma kompletními signaturovými řadami, na konci připojeny z třetí signaturové
řady jen dvě složky

160 zach. s.
sto šedesát zachovaných stran s natištěným stránkováním (torzo exempláře). Poslední číslice je 160

159 - [1] s.
tisk průběžně stránkován od první strany do sto padesáté deváté strany, rub posledního listu potištěn, ale
nestránkován

CXX – [8] ll.
sto dvacet římsky značených listů a osm nečíslovaných listů. K jejich vyjádření lze užít též římskou číslici
[VIII]

XVI – 159 s.
počáteční osmilistová složka stránkována římskými čísly, následující strany arabskými, rub posledního listu
nepotištěn

[16] – 159 s. + [1] příl.
jedna nestránkovaná osmilistová složka na začátku, 159 číslovaných stran, rub posledního listu nepotištěn, v
textu jeden nečíslovaný mědiryt (např. frontispis)

16 – 159 – [1] – 8 s. + 3 příl.
jedna stránkovaná osmilistová složka na začátku, 159 číslovaných stran, rub posledního listu nepotištěn nebo
nestránkován, vzadu osm stránkovaných stran, v textu tři číslované mědiryty

[16] – 159 – [1] s. – 104 sl.
jedna nestránkovaná osmilistová složka na začátku, 159 číslovaných stran, rub posledního listu nepotištěn
nebo nestránkován, na dalších listech 104 číslovaných sloupců

[16] – (1–100) – [2] – (101 – 159) s.
jedna nestránkovaná osmilistová složka na začátku, stránky jedna až sto padesát devět přerušeny za stranou
sto nestránkovaným nebo nepotištěným listem, rub posledního listu nepotištěn
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Další čtenářskou pomůckou usnadňující čtení byl kustod neboli hlídač. Měl podobu počáteční slabiky prvního slova nové
strany. Tuto slabiku nalezneme vždy vpravo dole na stránce předchozí čili v místech, kde čtenář zrakem stránku opouští.
Při hlasitém i tichém čtení toto návěští umožňovalo kontinuálně napojovat text na rozhraní stránek. Tutéž funkci jako
stránkové kustody plnily kustody sazby sloupcové, otiskované pod každým sloupcem (u vícesloupečných dvojjazyčných a
polyglotních textů navazovaly samozřejmě v rámci jednotlivých jazyků). Třetím typem byly kustody složkové neboli
vrstvové. Poněvadž se nacházely na poslední stránce každého archu, spojovaly text pouze mezi složkami, a sloužily tak
více knihaři než čtenáři. Stránkové nebo složkové kustody užívali již písaři středověkých rukopisů (v kodikologii je však
zaveden termín reklamanta, z lat. volat znovu, zatímco pojem kustod označuje pořadovou číslici či písmeno složky). Do
tištěné knihy je zavedli italští prvotiskaři 70. let 15. století. V Čechách první (složkové) kustody nalézáme poněkud
opožděně až na počátku 16. století. Během následujících let tato pomůcka nedoznala žádných změn a jako
anachronismus se počala pociťovat teprve ve 30. až 40. letech 19. století, kdy z tiskařské praxe postupně mizela. Dnes
kustody slouží v bibliografické praxi jako neklamný prostředek k ověření intaktnosti exempláře.
Od čtenářsky využitelného kustodu musíme odlišovat jiný pomocný identifikační text, sázený menším písmovým
stupněm na první stránku každého archu. Pojmenováváme ho termínem norma. Text pozůstával z drasticky zkráceného
názvu díla či příjmení autora a u svazkových děl též z pořadové číslice příslušné části, např. norma „Böhm. Gesch. 4 Th. 2
Band“ označovala archy Pubičkových Chronologische Geschichte Böhmens … des IVten Theils zweiter Band (Praha 1781).
Velké zahraniční tiskárny, které pracovaly na sazbě několika rozsáhlých knih současně, užívaly normy již před rokem
1500. Vedla je k tomu potřeba snadné orientace v rozpracovaných titulech. Totéž platilo i pro knihvazače, který tím, že
se norma při falcování ocitla na prvním listu složky, získal navíc ještě kontrolu nad snášením knižního bloku. Po sešití
složek norma jako nepotřebná většinou mizela v ořezu anebo ve hřbetu (pokud zůstala neporušená a čitelná, je také ona
důležitým prvkem při určování torzovitě zachovaných exemplářů). Do Čech tento pomocný text zavedla patrně až
okolo poloviny 17. století pražská Tiskárna jezuitská. S rozšířením knižní výroby se norma stala nepostradatelnou
identifikační pomůckou v provozu všech velkopodniků 18. a 19. století.
Krátký, titulkový text nad zrcadlem sazby ve vizuálně exponované horní části strany nazýváme záhlaví. Slouží k rychlejší a
jednodušší orientaci čtenáře v textu a bývá častým pomocníkem při atribuci torzovitě zachovaného tisku. Poněvadž se
jeho funkce osvědčila, knihu provází dodnes. Záhlaví zprvu ručně doplňoval rubrikátor. Zhruba od 70. let 15. století se
stalo v Německu součástí sazby. Titulek býval proveden nápadnějším čili vyznačovacím písmem a umísťoval se na střed
hlavy stran. Dle způsobu tvorby záhlavového textu rozeznává česká knihověda dva formálně odlišné typy. První a
zároveň geneticky starší typ je nazván živé záhlaví. Představují ho zkrácené měnící se názvy jednotlivých kapitol, dílů a
částí, např. v Novém zákoně „Matúš VII“, „Matúš VIII“, „Matúš IX“. Živá záhlaví mohla být sestavována také z měnících se
letopočtů, které usnadňovaly vnímání kapitol řazených chronologicky. Druhým typem je mrtvé záhlaví. To bylo tvořeno
pro celou knihu neměnně, a to nejčastěji ze zkráceného názvu díla. Okolo poloviny 16. století se záhlaví počala velmi
často oddělovat od textu rozličnými linkami. Během 18. a 19. století přišly do módy jednoduché rámy, či dokonce
ozdobné záhlavové kartuše. Záhlavím mimo to rozumíme samotný prostor v hlavě čili horní okraj stránek. Renesanční
knihtisk sem přivedl knižní dekor označovaný u nás termínem vlys. Knižní umění doby rokoka, klasicismu a empíru
připouštělo dokonce zařazovat do zvlášť čtenářsky vytížených stránkových hlav drobnou ilustrační vinětu. Tím byl
záhlavový prostor povýšen na významný prvek spoluvytvářející estetický vzhled knihy.
Jako velmi dobrý pomocník při četbě se osvědčily marginálie, totiž různorodé komentáře sázené zpravidla menším
písmovým stupněm na vnějších, nebo na vnějších i vnitřních okrajích stran. Pomáhaly při zrakovém vnímání myšlenkově
komplikovaného textu, např. v bibli, postile či náboženském traktátu. Nejjednodušší marginálie, kterou zná knihtisk už
od 60. let 15. století, tvoří pouhá písmena anebo číslice bez komentářového textu. Tento aparát pouze rozčleňoval delší
kapitoly na menší úseky (A, B, C nebo 1, 2, 3). Do kategorie těchto nejjednodušších marginálií náleží vlastně ještě
číslování řádků, s nímž běžně pracuje moderní textologie. Tuto pomůcku snad poprvé zavedl Aldo Manuzio koncem 90.
let 15. století. Jiný typ marginálií sestával z klíčových slov obsažených v textu. Čtenář dle nich reflektoval jednotlivá
témata (Avaritia, Constantia, Superbia). Další typ záležel ve zkrácené citaci biblických míst a literárních pramenů (Herolt
Discip. 120). Klíčová slova i citace se vyskytovaly zvláště na okrajích biblického textu. Byly též charakteristickým prvkem
mladších tištěných kázání a mravokárných děl, založených na excerpci starších pramenů a stavějících bohatý
argumentační aparát na odiv čtenáři. Mezi první české tiskaře, kteří tyto opory zaváděli, patří Oldřich Velenský
z Mnichova a Mikuláš Konáč z Hodiškova, oba ve 20. letech 16. století.
Stručnou podobu marginálie přesahují rozsáhlé textové vysvětlivky čili glosy. S hlavním textem byly spjaty malými
odkazovacími písmeny či typografickými ozdůbkami (křížky, kolečky). Tímto způsobem, známým už ze
středověkých vědeckých rukopisů, se počaly už v 60. letech 15. století sázet nejprve právnické texty, později i hojně
komentované Bible. Jak vidíme kupříkladu na Bibli české neboli Kralické šestidílce (Kralice 1579-1594), tyto glosy
obklopovaly tři a někdy dokonce všechny čtyři strany hlavního textu, a nadto bývaly opatřeny ještě další vrstvou
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komentářů. Sazeči zahraničních vědeckých publikací zapouštěli rozsáhlejší marginálie hluboko až do pravé části textu a
ve výkrojích zrcadla je oddělovali svislými jednoduchými linkami.
Stejné poslání jako tištěné marginálie a glosy měly i komentáře a poznámky připojované na okraj textu rukou čtenáře.
Jejich charakteristickým rysem bývá bezprostřednost a značná privátnost. Při změnách majitele knihy se časové vrstvy
rukopisných marginálií střídají. Rukopisné i tištěné marginálie bývaly někdy uvozovány zkratkou „N.B.“ (lat. nota bene =
všimni si dobře) a akcentovány ještě zběžně kreslenou ukazovací ručičkou. Sloužil-li těmto vpiskům prostor mezi řádky
(inter lineas), nehovoříme o margináliích, nýbrž o interlineárních glosách. Tištěné meziřádkové glosy jsou
charakteristické pro právnickou literaturu, ale objevíme je i u některých prvotisků Ezopova života.
Od tištěných marginálií a glos se příliš neliší text pod čarou čili citát nebo komentář umístěný pod hlavním textem na
spodní okraj stránky. Toto označení užíváme i v případě, kdy sazeč jednoduchou linku oddělující obě úrovně textů
nepoužil. Zatímco marginálie provázejí tištěnou knihu již od prvotisků, text pod čarou se začal uplatňovat masově až v
17. století a jeho využití v podobě poznámkového aparátu trvá dodnes.

8

VÝVOJ STRUKTURY KNIHY 15. AŽ 19. STOLETÍ – TEXT (INCIPIT, EXPLICIT, ČLENĚNÍ TEXTU,
TITULNÍ LIST A JEHO SKLADBA A RÁMCOVÉ ČÁSTI)

Již několikrát jsme se dotkli skutečnosti, že formální rysy tištěné knihy se ustalovaly v dlouhém procesu mezi polovinou
15. a počátkem 16. století, ba v některých specifických rovinách i později. Zpočátku šlo o proces pomalý, poněvadž
prvotisky svým vzezřením napodobovaly rukopisně tradované knihy. Profesionální iluminátoři na volná místa doplňovali
malované a zlacené iniciály, k volným okrajům sazby připojovali vegetativní drolerie a rubrikátoři pomocí červených
rubrik vizualizovali text, ještě nečleněný odstavci a východovými řádky. Nápodoba rukopisů se však neuzavírala jen
těmito vnějškovými doplňky. Nejstarší prvotisky neměly předně titulní list a tak jako v rukopisech byly nejdůležitější
informace o autorovi či název díla včleněny dle středověké tradice do incipitu (z lat. počíná se), tištěného většinou
atraktivní červenou barvou. Sazeči již před polovinou 60. let 15. století ve snaze po emancipaci tištěné knihy odtrhávali
incipity od počátečních slov vlastního textu a na první potištěné stránce je osamostatňovali do podoby generálního
nadpisu. Z incipitů dílčích pasáží se souběžně počaly vyvíjet vizuálně zdůrazněné nadpisy kapitol. Proces, v němž tradiční
podoba incipitů pozvolně zanikala, byl však podmíněn konstitucí titulní strany. Ta se však prosazovala pomalu, neboť
ještě na počátku 16. století byly u nás i v zahraničí setrvačně vyráběny publikace bez titulního listu, jejichž název měl
pořád incipitovou formu, např. Kniha nábožná, jenž slove Barlaam … počíná se takto (Plzeň 1504).
Opakem incipitu je explicit (z lat. liber explicitus est = kniha je u konce) neboli kolofon (z řec. vrcholek). Většinou jde o
významově zatížený text připojovaný dle středověké rukopisné tradice na konec tištěné knihy. Význam spočíval v tom, že
přinášel relevantní údaje (např. jméno autora, název díla, místo tisku, dataci tisku, jméno tiskaře či nakladatele). Tím
vlastně předjímal identifikační funkce geneticky mladší titulní strany, zejména její názvovou část a samostatné
impresum. Nejstarší tištěný explicit obsahuje Psalterium cum canticis (Mainz 1457) z dílny Johanna Fusta a Petera
Schöffera st. Zde i v některých jiných nejstarších explicitech tištěných knih býval čtenář s hrdostí také informován, že
kniha byla rozmnožena díky vynálezu knihtisku a písmolijectví, anebo že tiskař dokáže v jednom dni vyrobit tolik, kolik
nebylo možno opsat ani za jeden rok. V Čechách byl první explicit připojen k prvotisku Statuta synodalia arcibiskupa
Arnošta z Pardubic (Plzeň 1476).
Již nejstarší tiskaři 15. století však zjistili, že první list knižního bloku je zbytečně vystavován velkému mechanickému
nebezpečí, a při obchodování nadto ještě znesnadňuje rychlou identifikaci knihy. Proto sazbu počátečního textu
vyřazovali tak, aby první list zůstal prázdný a fungoval jako ochrana první potištěné strany. Přílišná šetrnost postupně
přiváděla německé a italské sazeče již před polovinou 60. let k dalšímu vylepšení. Na prázdnou lícovou plochu vstupního
listu počali umísťovat osamostatněný incipit. Tak vznikl titulní list s alespoň částečně řešenou titulní stranou. V Čechách
se tato praxe ujala na Korandově Traktátu o velebné a božské svátosti oltářní (Praha 1493). Je nasnadě, že v průběhu
desetiletí se z titulního listu stala charakteristická vstupní část tištěné knihy s informačním, estetickým a ochranným
významem. Rub titulního listu zůstával zpravidla prázdný. Tím bylo dosaženo nutné vizuální pauzy mezi předcházejícími
titulními údaji a následujícím textem (rámcovými částmi knihy). Počátek vlastního textu se na rub dostával až do 17.
století jen ojediněle, např. u novinových letáků a jiných komerčně orientovaných brožur, které šetřily papírem. Strach
z prázdnoty nutil zvláště menší a méně zkušené tiskárny, aby i rub titulního listu zatraktivnily ilustrací, vhodným citátem
či alespoň reklamními verši. Od počátku 17. století byla rubová strana titulu jedním z míst, kam sazeč vsouval text o
proběhlé cenzuře. Sem také kupříkladu u knižních dizertací anebo kázání pokračoval dlouhý barokní název, jemuž titulní
strana nepostačovala. Narůstající množství názvových, původcovských a dalších doprovodných údajů spolu se sílící
oblibou rozměrného vyznačovacího písma tak přivedly tiskárny 17. a 18. století k zavedení titulu, který byl efektně
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otištěn na dvoulist čili přes dvě protilehlé strany. U rozměrnějších publikací se tou dobou uplatnily i specifické informační
doplňky souhrnně pojmenovávané jako vedlejší názvy. Ty mají charakter předtitulu, což je zkrácená verze údajů
převzatých z titulní strany na líc předsunutého listu, dále protititulu, který na protilehlé straně doplňoval údaje k názvu
díla, a konečně vnitřního titulního listu, jehož posláním bylo opticky rozřadit kompozičně ucelené části rozsáhlejší
publikace.
Lícovou část titulního listu pojmenováváme termínem titulní strana. Informační a estetický potenciál textových,
dekorativních a ilustračních složek jakož i jejich grafické uspořádání podstatně přispěly k emancipaci tištěné knihy.
Nejstarší publikace vzniklé na sever od Alp s úplnou titulní stranou, uvádějící nejen jméno autora a název díla, ale i úplné
impresum, vyšly z lipské dílny Wolfganga Stöckela roku 1500. Titulní stranu opatřenou dle Stöckelova vzoru vůbec
nejstarším domácím impresem vysadil Mikuláš Bakalář pro Kroniku o narození velikého Alexandra Makedonského (Plzeň
1513). Názvy děl měly zpočátku popisný ráz, poněvadž se snažily reklamně postihnout obsah textu. Většina názvů je tak
konstruována dvousložkově, kdy první část sestávala z obsahového pojmenování, a druhá, uvozená spojkami „aneb, čili,
sive, das ist“, mnohomluvně vysvětlovala obsah knihy. Např. česká verze Mattioliho spisu z roku 1562 byla nazvána
„Herbář jinak Bylinář velmi užitečný a figůrami pěknými i zřetedlnými podlé pravého a jako živého zróstu bylin ozdobený
i také mnohými a zkušenými lékařstvími rozhojněný, ješto takový nikdá v žádném jazyku prvé vydán nebyl“. Čtenářův
zájem často podněcoval topos úvodního adjektiva názvu, ohlašujícího dílo jako literární či zpravodajskou novinku. Tak
kupříkladu většina zpravodajských relací či kronik byla označována slovem „nová“, avšak v mnoha případech šlo jen o
reklamní trik. Abstraktních názvů se v masovém měřítku dobralo až písemnictví počátku 20. století.
Hovoříme-li o pravidelných textových součástech titulní strany, nesmí být vedle autora a názvu opomenuto impresum
čili ustálená forma údajů přitištěných na spodní část titulní strany či jednolistu. Údaje zde prezentovaly místo tisku (příp.
místo vydání), tiskaře, dataci tisku a a jméno (adresu) nakladatele a knihkupce. Na titulních stranách se impresorské
údaje objevují díky benátskému tiskaři Erhardu Ratdoltovi zhruba od poloviny 70. let 15. století. V Čechách uvedl výrobní
údaje na titulní stranu snad poprvé Mikuláš Bakalář v Kronice o narození velikého Alexandra Makedonského (Plzeň
1513). Toto impresum zní „v Plzni od Mikuláše Bakaláře léta od narození Pána našeho Ježíše Krista tisícieho pětistého
třináctého“.
Poněvadž o tiskaři, nakladateli a knihkupci jsme mluvili v jedné z minulých přednášek, teď se zastavíme pouze u
impresorských údajů lokačních a datačních. Cizojazyčné publikace 15.-18. století uváděly místa tisku latinizovanou
genitivní formou, např. Argentorati – Strasbourg, Augustae Vindelicorum – Augsburg, ,Monachii – München, Prostanae –
Prostějov apod. (základní orientaci po latinských tvarech měst a míst poskytuje Graesseho Orbis latinus). Vedle názvu
města obsahovalo impresum často i pomístní označení sídla živnosti, např. „In Lacu“ čili „Na Lúži“ (Mikuláš Konáč
z Hodiškova), „U tří kozlů v ulici K mostu“ (Jan Michal Samm). Některá toponyma v impresech zastupovala oficiální název
města, a záměrně nebo bezděčně tak napomáhala k utajení dílny, např. „in Monte liliorum“ (část Lulče, kde stála dílna
Kašpara Aorga) či „in Monte Oliveti“ (část Litomyšle, v níž pracoval Pavel Olivetský z Olivetu). Několikrát jsme v průběhu
přednášek narazili na pokles osvětové a kulturní prestiže tiskáren, zaviněný růstem a kumulací nakladatelské sféry. Není
proto divu, že se tato skutečnost odrážela také v impresorských údajích. Měl-li nakladatel svou firmu v jiném městě než
tiskař, informace o místě vytištění byla v impresech od 18. století postupně nahrazována místem vydání.
Další složkou impresa je datum vytištění (vydání) díla. Většina prvotisků a paleotypů udržovala po vzoru středověkých
rukopisů církevní dataci vyjádřenou denním datem. Musíme však pamatovat na odchylky, které přinášejí různé výpočty
letopočtů od stvoření světa. Epochou byzantské éry byl den 1. září 5509 př. Kr. (tak datovány cyrilské a hlaholské tisky do
18. století), epochou židovského letopočtu od stvoření světa je 7. říjen 3761 př. Kr. (tak datovány hebrejské tisky). Při
převádění je pak nutno od roku udaného v impresu odečíst příslušný rok epochy. Jinou zvláštností je kalendář platící
v revoluční a proticírkevně naladěné Francii od 22. září 1792 (rok I) do 31. prosince 1805 (rok XIV). K převodu církevní a
jiné speciální datace je nutno použít zvláštních příruček (Josef Emler, Gustav Friedrich, Vladimír Jan Sedlák a nově Marie
Bláhová).
V první třetině 16. století počal složitý způsob datace typu „léta Božieho tisícieho čtyrstého osmdesátého devátého tu
sobotu po svatém Martině“ (= 14. listopadu 1489) pomalu ustupovat a datování výroby se v impresech zjednodušilo na
pouhý letopočet, sestavený z arabských či římských číslic. Datum přípravy a vlastního tisku býval často zveřejněn na dvou
a více místech publikace, totiž v impresu, explicitu a případně i v rámcových částech. Údaje se pak nejednou lišily,
poněvadž tisk nebyl ukončen do prosince, jak předjímala datace na titulní straně, a v práci se pokračovalo ještě po
Novém roku, což pak dokládá datování předmluvy. Potíže s datací nastávají zejména u knížek lidového čtení a u
kramářských písní, které jsou velmi často záměrně antedatované. Příčiny je třeba hledat v komerčním hledisku, neboť
starší, dobou prověřený artikl budil u lidového čtenáře 18. a 19. století větší zájem nežli „žhavé“ novinky. Mimo to tiskař
nepravdivým údajem o době tisku či neúplným impresem typu „vytištěno roku tohoto“ obcházel povinnost předkládat
cenzurnímu orgánu každý text před rozmnožením.
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Z uvedeného nám pěkně vyplývá, že impresum nemělo jen povahu reklamní. Legalizovalo vlastnickoprávní vztah
k živnosti a k zisku z prodeje díla, stíralo anonymitu tiskárny, vedlo k odpovědnosti za ideový obsah i kvalitu
typografického provedení a poněkud ztěžovalo nezákonný patisk. Kvůli snadnější cenzuře knižní výroby i obchodu
vyžadovaly úplnou formu impresa světské a církevní instituce již od sklonku 15. století. Původci nelegálních tisků bez
impres se vystavovali trestnímu postihu. Proto až do 20. století mnohé publikace z politických a náboženských důvodů
nesly alespoň impresum neúplné, ba dokonce impresum falešné. O neúplném impresu hovoříme tehdy, je-li některý
z výše uvedených údajů vynechán (nejčastěji jméno tiskaře). Naopak falešné impresum zatajuje a zatemňuje korektní
údaje informacemi fingovanými anebo krycími. Zatajení údajů o výrobě je vlastní zpravidla ilegálně pracujícím dílnám
(např. Tiskárna bratrská v Ivančicích se kryla označeními „ex Horto“, „in Insula Hortensi“ nebo „in Horto nostro“).
Typograficko-ikonografické pojetí nejstarších titulních stran vycházelo z kánonu rukopisné knihy. K optickému zvýraznění
textové složky sloužila nejprve již v minulosti povědomá xylografie čili způsob rozmnožení textu nikoli pohyblivými
tiskovými písmeny, nýbrž dřevěným kompaktním štočkem se zrcadlově obrácenou řezbou jednoho či více slov.
Francouzští a italští tiskaři přelomu 15. a 16. století namísto gotizující xylografie sahali ke zřetelnějšímu čili
vyznačovacímu písmu a vytvářeli takzvané typografické titulní strany, které se přes všechny vývojové peripetie
budoucího knihtisku udržely dodnes. Závěrečná léta prvotiskové éry v Itálii přinesla navíc dosud neznámé vizuální
členění textu, které pro svou neotřelost okamžitě proniklo i na titulní stranu. Je nazýváno ztrácející se sazbou, jejíž
jednotlivé řádky mají půdorys trojúhelníku postaveného na špici. Už v 15. století se důležitým prvkem stal titulní
dřevořez plnící nejen reklamně-informační, ale i ilustrační fiunkce. Renesanční knihtisk takřka na tři století naopak ustálil
dekorativní složky titulní strany: jednak šlo o lemování textu lištami, rámem či bordurou a jednak o členění jednotlivých
textových sekvencí linkovým aparátem nebo vinětou. Barokní knihtisk, jak ještě uslyšíme, paralelizoval textovou složku
titulní strany s frontispisem čili celostranným obrazem ilustračního nebo alegorického rázu. Přitom však vzrostla utilitární
role tiskového písma, zejména vyznačovacích majuskulí. Titulní text byl při sazbě reprodukován všemi dosažitelnými
stupni a písmovými řezy, takže módní směsice už sama o sobě vyvolávala jistý grafický účin. Od konce 18. století, kdy
autoři názvové údaje tvořili uměřeněji, byl znovu oživen princip typografické titulní strany, který je platný doposud.
Tištěná kniha v postupném zápasu o osamostatnění od rukopisné kultury přinesla čtenářům vedle kanonizované titulní
strany další novum. Byly to vstupní pasáže a pomocný vydavatelský aparát. Tyto textové prvky nazýváme metaforicky
rámcové části, protože vlastní text knihy uvozovaly a uzavíraly. Patří sem reklamní verše, verše na oslavu autora
(mecenáše), verše na obranu literárních postupů, dedikace, všechny typy předmluv, privilegium na tisk nebo prodej,
imprimatur či jiná podoba cenzurního schválení (aprobace a facultas), závěrečné dodatky (addenda), opravy chybné
sazby (errata), rejstříky, obsah a konečně též soupis příloh, soupis předplatitelů a eventuální nakladatelská a
knihkupecká nabídka.
Autory vstupních pasáží nebyli zdaleka jen původci vlastního textu, ale též spřátelení básníci, překladatelé, tiskaři,
nakladatelé a v zahraničí i učení korektoři. Jednotlivé části bývají opatřeny místem a datem vzniku i podpisem. Rukopisy
vstupních pasáží byly do tiskáren dodávány zpravidla v průběhu výroby a často až na poslední chvíli. Proto mívá sazba
těchto částí separátní archové signatury a zvláštní číslování listů, sloupců či stran. Vstupní pasáže dokládají autorův vztah
ke společnosti a jeho myšlenkovou a sociální vazbu na vnější podněty (projevy autostylizace, vyvěrající ze způsobů
soudobého literárního života, nelze přitom ztotožňovat s charakterovými vlastnostmi pisatele). Pasáže též obsahují
důležité údaje pro literárněhistorické a bibliografické zhodnocení tištěné knihy i pro studium její vnitřní historie a
sociologicko-kulturní role. Ve zdůvodněných případech se stávají nástrojem atribuce a datace tisku.
Zatímco nejstarší prvotiskaři a výjimečně ještě i někteří tiskaři 16. století zařazovali dedikaci či rejstřík na první list hned
po incipitu, od konce 15. století se prology počaly osamostatňovat a vkládat za nově zaváděný titulní list. Pomocný
aparát rejstříků a errat našel uplatnění naopak v závěru publikace. Počet a rozsah jednotlivých rámcových částí byl
určován soudobými literárními konvencemi, žánrem a posláním díla. Prvotisky se obvykle opatřovaly jen dedikací a
nanejvýše věcným rejstříkem. V humanistickém období evropského knihtisku však přichází módní potřeba působit na
čtenáře různými formálními, stylistickými i výtvarnými prostředky zároveň. Spisovatelé se tímto způsobem snažili
zveřejnit co největší počet vlastních drobotin s minimálními finančními výlohami a vydavatelům i tiskařům tato snaha o
prostou extenzi publikace konvenovala. Úvodní pasáže některých děl Šimona Lomnického z Budče a Bartoloměje
Paprockého z Hlohol svou rozlohou dokonce přesahují délku vlastního textu, a z knihy tak vytvářejí jakýsi sborník
drobných příležitostných skladeb. Výjimkou nebyl ani doprovod v podobě dřevořezových a později i mědirytových erbů a
portrétů zainteresovaných osob. Sazeči zde tudíž nacházeli dostatečný prostor k řemeslným kreacím.
Počátkem 17. století vsuvky humanistického básnictví vycházely z módy. Počet rámcových částí včetně přítisků poklesl a
forma úvodních textů i rejstříkového aparátu se s ohledem na konkrétní poslání díla a čtenářské potřeby typizovala.
Během 18. a 19. století dospěla vazba mezi rámcovými částmi a hlavním textem k ideálně vyváženým proporcím.
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Jedním z úvodních prvků rámcových částí byly verše na obranu literárního postupu. Zde autor vyjadřoval obavu
z negativní reakce čtenářů. Verše, otiskované zpravidla na rubu titulního listu, nesly příznačné nadpisy „Proti utrhačům“,
„Ad zoilum“, „Contra zoilos“ anebo „Contrarium“. Většinou alibisticky ospravedlňovaly tematiku a prameny díla,
v případě nutnosti i literární postup, např. „co jsem koli psal pro Boží chválu, čest, || z jiných kněh jsem bral, ten smysl
církve jest“. Během 16. století se verše, případně i obrany psané prózou, zařazovaly obvykle jen do zábavných,
erotických, satirických a utopistických spisů. Počínaje 17. stoletím se zakotvení těchto novinek upevnilo jak v žánrovém
systému novodobých literatur, tak i ve čtenářském povědomí, a i když některá témata nadále narážela na odpor cenzury,
obranné verše jako přežitek humanistického básnictví pozvolna vycházely z módy.
Podobné poslání měly také verše na oslavu autora a mecenáše. Byly koncipovány dle literárních a společenských
konvencí mezi závěrem 15. a počátkem 17. století a udržovaly se sporadicky i později. Sazeč tyto verše umísťoval na rub
titulního listu. Pomocí červené barvy, která zviditelňovala módní akrostich nebo chronogram, a prostřednictvím
zdobných iniciál přitom kladl důraz na estetický vzhled, často souznívající s konceptem humanistických jednolistů. Tak
jako formálně příbuznou dedikaci, tak i oslavné verše na příznivce stylizoval obvykle autor hlavního textu, nakladatel či
tiskař. Tyto verše zdaleka neměly jen umělecké ambice, nýbrž v dobách, kdy pravidelný autorský honorář v moderním
slova smyslu neexistoval, byly nástrojem k získání a oživení mecenášovy přízně. Tím, že pisatel vyzdvihl hlavně příznivcův
starožitný původ, vzdělání, charakterové vlastnosti i obecné zásluhy, legálními postupy veřejně a s využitím určitého
fingovaného nátlaku vlastně předkládal žádost o odměnu. Humanistické básnictví dovedlo k dokonalosti též verše na
oslavu autorova či mecenášova erbu, který byl přitištěn obvykle i s devízou vepsanou do nápisové pásky. Mohly však mít
podobu pouhé narážky, např. erb Viléma doprovázejí verše „vidím tě, růže milá, || jak jsi krásná, pěkná, bílá“.
Třetí typ úvodních veršovánek měl reklamní a propagační funkci. Styl veršů navazoval na explicity středověkých rukopisů
i nejstarších prvotisků, např. na novinovém letáku Pasquillus (Wittenberg? 1547) čteme: „Milí křesťané, kupujte a čtěte
mne duověrně, || shledáte, že těch peněz za mne nedáte marně. || Jestliže v této věci nebudu pravdy vypravovati, ||
můžte mne z toho třebas před papežem obžalovati“. Topos oslovení čtenáře, lákaného ke koupi, se na titulní straně či
před začátkem vlastního díla sporadicky udržoval až do 17. století.
Další složkou rámcových částí byla dedikace neboli veršovaný či prozaický text koncipovaný dle osobních představ
pisatele i aktuálních literárních a společenských konvencí. Ačkoli většina starých tisků byla primárně dedikována jen
jedné osobě, případně úzkému okruhu příznivců, věnováním se díky multiplicitě nákladu oslovovalo ve skutečnosti
mnohem širší publikum. Nejstarší dedikace zahraničních prvotisků pocházejí z Itálie 60. let 15. století. S nejstarší, a to už
samostatnou autorskou dedikací na Moravě přišla epická Thuróczova Chronica Hungarorum (Brno 1488), tištěná
Konradem Stahelem. Mezi tiskaři v Čechách se tento fenomén uchytil až zásluhou Mikuláše Bakaláře krátce po 1500.
Prvenství patří třem věnováním od překladatelů Viktorina Kornela ze Všehrd a Řehoře Hrubého z Jelení ve sborníku
Knihy čtvery (Plzeň 1501). Věnování zde nemají jen privátní ráz, ale jsou koncipována jako obecné předmluvy
programově hájící češtinu jakožto literární jazyk.
V 16. století pro dedikaci charakteristická epistolární forma se projevovala hned v úvodu plnou titulaturou dedikanta. Po
obřadném oslovení následovala stylizovaná chvála, připomínaly se vazby mezi pisatelem a dedikantem a důvody vedoucí
k věnování. Vše pak rámovala povinná pisatelova skromnost a pokora (věnované dílo bývá naoko zlehčováno jako
„papírový dárek“, původce sám sebe nazývá „nejzadnějším kopáčem na vinici Páně“). Tento topos je přítomný i u
autorova podpisu, provázeného floskulemi „Ponížený služebník“, „Infimus cliens“, „Demüthigster höchst-verbundener
geistlicher Diener“ atp. Autostylizace se opírala o soudobá pravidla umělecké tvorby a nelze v ní spatřovat charakterové
vlastnosti pisatele.
Vedle pragmatičnosti byla specifickým znakem dedikace také aktuálnost. Tak, jak se nehodnotilo kriticky množství
adresátů, nebylo proti soudobým pravidlům ani vyměňování dedikací. Tyto výměny, které inicioval především sám autor,
odlišují velmi podstatně některé exempláře od zbytku nákladu, a proto jsou domácí knihovědou označovány jako vydání
variantní. Od počátku 16. století se v zahraničí nikoli ojediněle věnování doplňovalo titulním dřevořezem autora klečícího
s knihou před dedikantem (panovníkem). U nás tento typ zobrazení přichází v Kníze … pana Stibora z Cimburka a
z Tovačova (Praha 1539), nazývané častěji dle explicitu Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich. Autor Ctibor
Tovačovský z Cimburka tu je vyobrazen se svou Knihou klečící před králem Jiřím z Poděbrad. Od 17. století získal tento
typ ilustrace samostatné místo na dedikačním (adoračním) frontispisu. Nesmíme zapomínat také na to, že věnování
mohlo být do exempláře dopsáno také rukou ad hoc. Pak hovoříme o dedikačním exempláři.
Od dedikace, jíž byl vlastní vyšší literární styl, je třeba odlišovat předmluvu, která již nemá soukromý epistolární půdorys,
ale směřuje k širokým vrstvám vnímatelů. Plní funkci obecného úvodu, a ve starých tiscích bývá proto nadepsána
„K čtenáři“, „Zpráva k dobrotivému čtenáři“, „Ad lectorem pium“, „Allocutio ad lectorem“, „Author lectori“, „Benevolo
lectori“, „Praefatio ad lectorem“ či „Proemium“. Na rozdíl od mnoha antikvovaných dedikací zůstávaly věcně
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orientované předmluvy zachovány i v reedicích. Nejstarší předmluvy zahraničních prvotisků pocházejí z Itálie 60. let 15.
století. V Čechách jsou předmluvy sv. Jeronýma pochopitelně zařazeny už do všech biblických prvotisků. Předmluvou je
opatřeno také druhé vydání rytířského románu Guida de Columny Kronika trojánská (Praha 1487). Původními
předmluvami překladatele Hrubého je rozhojněn též nejstarší překlad Petrarcova díla do národního jazyka, a to Kniehy
dvoje o lékařství proti Štěstí a Neštěstí (Praha 1501). Předmluva připravovala čtenáře na vnímání vlastního díla. Lze z ní
dovodit, k jakému okruhu čtenářů publikace směřovala a o jaké prameny se autor při psaní opíral a z jakých zkušeností
vycházel. Zvláště v kazatelských příručkách a mravněvýchovných spiscích 16.-18. století nacházíme předmluvy, které
skýtají nepřeberné, avšak subjektivně interpretované poznatky o životě, mravech, módě nebo zábavě města a vesnice.
Časté jsou též zmínky o zakotvení zábavných látek v soudobém literárním spektru. Do úvodních pasáží historických děl
bývala zase formulována teorie dějepisectví a jeho význam pro společnost. V některých dílech beletristické povahy je
třeba od předmluvy odlišovat prolog, který patří již k vlastnímu textu díla a připravuje vstup do první kapitoly. Stejnou
funkci jako prolog má v rozsáhlejších pracích naukové povahy úvod zvaný prolegomena.
Další složkou rámcových částí byla písemná forma schválení tiskové podoby díla. Toto imprimatur udělovala v rámci
předběžné cenzury kompetentní státní či církevní instituce. Na rozdíl od geneticky starších privilegií, která se připomínala
už na titulní straně, bývá imprimatur od 17. století zařazeno na samostatný list před, či za předmluvou. Latinsky tištěné
schválení obsahuje povinné formulace „nihil obstat“ (lat. nic není na překážku), anebo „imprimi potest“ (možno
tisknout). Poněvadž se povinně skládalo z názvu díla (případně i jména autora), jména imprimátora a místa a data
udělení, stává se vhodným nástrojem k atribuci exempláře bez dochovaného titulního listu. Týž význam jako imprimatur
mají výrazy approbatio a facultas.
Nikoho jistě nepřekvapí, že součástí rámcových částí se staly též různé typy rejstříků, neboť stejně jako obsah sloužily
k rychlejší a snadnější orientaci v textu. Také věcné či stránkové údaje z rejstříku i obsahu lze dnes využít jako velmi
dobrou pomůcku pro sledování úplnosti knihy. Věcné rejstříky čili abecedně řazené soupisy důležitých teologických
pojmů (loci communes) uvedli do tištěné knihy italští tiskaři koncem 60. let 15. století. První domácí rejstříky
doprovázely text takzvaného Dlabačova Nového zákona (Plzeň? po 1476) a Pasionál Jacoba de Voragine (Plzeň? po
1476). Rejstříkované údaje se zprvu usouvztažňovaly k archové signatuře, ale se zdokonalováním vizualizačního aparátu
tištěné knihy byly pojmy opatřovány čísly listu, sloupce anebo strany. Výběr a struktura čtenářských rejstříků se měnily v
závislosti na typu publikace. Nejčastěji se přidávaly samostatné rejstříky jmenné, věcné a geografické. Informační princip
aparátu, který se sestavoval a sázel až v posledním stadiu knižní výroby, tak vzrůstal. Péči o čtenářovo pohodlí zvýšili
nakonec autoři a editoři naukové literatury 18. století, když zavedli kumulativní neboli generální rejstříky, v nichž byly
všechny excerpované údaje řazeny do jediné abecedy.
Poslední pravidelnou složkou rámcových částí bývala errata napravující sazečovy přehmaty, které korektor při prvním
čtení přehlédl, anebo které zjistil až v poslední fázi výroby během korektury definitivně vytištěných archů. Soupis
doplněný u každé chyby příslušnou stránkou nesl obvykle označení „Index erratorum“ nebo „Omýlení“. V knihách se
počal objevovat během 70. let 15. století. Pokud víme, do jazykově české knihy errata poprvé zařadil snad Mikuláš Konáč
z Hodiškova roku 1523.
Poslední dvě složky rámcových částí mají fakultativní charakter. Jen u obrazových knih přichází soupis příloh určující, na
které místo má být konkrétní ilustrace vlepena nebo přivázána. Z toho vyplývá, že tato upozornění se začala objevovat až
s masivním nástupem ilustrací pořízených tiskem z hloubky či tiskem z plochy. Dnes soupis užíváme jako mnohdy jedinou
pomůcku ke zjištění intaktnosti zkoumaného exempláře.
Vydavatelé zařazovali na závěr knihy též soupis předplatitelů. Měl evidentně reklamní funkce, neboť obsahoval-li jména
politických, hospodářských či kulturních celebrit, publikace budila zejména na venkově větší čtenářský zájem. Seznam
předplatitelů čili subskribentů dnes využíváme jako autentický pramen pro výzkum recepce tištěné literatury v různých
společenských vrstvách.

9

VÝVOJ STRUKTURY KNIHY 15. AŽ 19. STOLETÍ – OBRAZOVÁ SLOŽKA A DEKOR (LINKA, LIŠTA,
RÁM, BORDURA, VLYS, VINĚTA, OZDŮBKY, INICIÁLA, SIGNET)

Obrazovou složku knihy můžeme z typologického hlediska rozdělit do dvou skupin. První část výtvarných projevů měla
přizdobovací ráz a k textu se nevztahovala vůbec, anebo velmi volně. Označujeme ji proto termínem dekor. Jeho
posláním bylo napomáhat prostorovému rozvrhu textu i zrakové orientaci čtenáře. To však nebyl jeho jediný cíl. Dekor
plnil též estetické funkce a rytmizoval sazbu.
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Jiný typ obrazové složky nazýváme ilustrace. Vazba mezi ní a tištěným textem je už mnohem explicitnější, nežli
pozorujeme u bezpříznakového dekoru, poněvadž obraz textové sdělení dotváří i pozvedává (ilustraci jsou věnovány
samostatné přednášky). O ideálně vypravené knize mluvíme tehdy, je-li dekor a ilustrace na straně jedné a tiskové písmo
na straně druhé harmonicky sladěn.
Pod pojmem dekor tedy rozumíme souhrnné označení typografických prvků odvozených z ornamentu. Nižší formy
dekoru, jejichž tvarosloví se nijak výrazně neodklánělo od podob známých ze středověkých rukopisů, fungovaly
v počátcích knihtisku většinou jen jako výplně řádků (různé ozdůbky a rubrika). Od 16. století se často stávaly
segmentem náročnější ornamentální kreace (např. různé druhy linek skládaných do pásů). Poslání tohoto jednoduchého
dekoru bylo vizualizovat a estetizovat sazbu. Vyšší formy dekoru (zejména lišta, rám a bordura, iniciála, viněta, vlys a
konečně i erb nebo signet) prosadila renesanční výtvarná konstrukce knihy. Vyznačovaly se již trojím posláním, a to
nejen optickým i vrcholně estetickým, ale též vyprávěcím. Umělecky a ideově propracovanější dekor tak úspěšně působil
jako svébytný obrazový prvek (žánrové scény hudební, lovecké či milostné ve vinětách i vlysech jižních a západních
sousedů).
Typografie raného 16. století ustálila pravidla užívání dekoru a podtrhla jeho individualitu. Kupříkladu vlysu přiřkla funkci
výhradní ozdoby záhlaví a signetu vyhradila místo na první či poslední straně. Titulní bordura s figurální či zoomorfní
tematikou pozitivně navozovala vztah k celému dílu, iniciála substituovala textovou ilustraci a signet nahradil titulní
dřevořez. Viněta se konvenčně otiskovala především na titulní straně, ale běžně sloužila také jako variabilní zábrana
proti horroru vacui. Zatímco její arabeskové, maureskové či jiné ornamentální výplně byly z časového a ideového
hlediska bezpříznakové, kalich s hostií anebo emblém IHS na vinětě poskytoval již relevantní informaci o myšlenkovém
potenciálu knihy. Stylový vývoj knižního dekoru probíhal s malým zpožděním za architekturou, malířstvím a uměleckým
řemeslem (řezbářstvím, štukatérstvím). Zatímco manýristická a barokní kniha estetický význam dekoru přeceňovala, od
18. století nastal útlum. Význam drobného dekoru znovu vzrostl se společenskou objednávkou akcidenčních tisků
počátkem 19. století.
Nejjednodušším vizualizačně-dekoračním prostředkem známým již v pozdně antických rukopisech a užívaným v různých
stylových obměnách od počátků knihtisku až do současnosti je linka. Na rozdíl od lišty, která je robustnější a vykazuje
určitou kompozici, se linka v tiskárnách 15. století prosazovala poměrně úsporně. Zvýšený zájem o různé tvarové variace
projevil teprve manýrismus. Podélně či svisle otištěné linky měly dělící funkci. Umísťovaly se jak na titulní stranu mezi
věcný název a impresum, tak do textu mezi záhlaví a zrcadlo sazby, mezi sloupce, podél okrajů pro zavedení marginálií a
před takzvaný text pod čarou. Opticky zvýrazňovaly číslování listů a stran a ukončovaly kapitoly. Sloužily též k rámování
knižního dekoru a ilustrací, a tím zvětšovaly jejich rozměr i účin. Už v první třetině 16. století se pomocí linek velmi
ojediněle podtrhávaly nadpisy kapitol i důležité textové pasáže.
Většinu těchto funkcí plnil morfologicky různorodý repertoár, který si tiskaři nakoupili v písmolijnách a dle potřeby
nařezali. Tak rozeznáváme krátké a dlouhé linky, jednoduché a tučné čili plné linky nebo perlovec, což je geometrický
ornament tvořený jednoduchými rovnoběžnými linkami svírajícími v pravidelných intervalech kulovité či elipsovité perly.
Ornamentální linky bylo možno takřka dle libosti skládat do širších pásů, jednoduché linky naopak zdvojovat, ztrojovat a
násobit. Zvláště tiskárny 18. století si libovaly ve výrobně jednoduché a levné rokokové lince, skládané z běžných
typografických ozdůbek (šikmých čárek, pomlček, dvojteček, ležatých paragrafů apod.). V rokoku byla oblíbena též
takřečená rokoková tyč neboli plná či dvojlinková konzola ovinutá girlandou neboli obloukovitě prověšenou drapérií či
polověncem z klasů, květů a listů. Mimo to se objevovaly zdvojené linky s nápadně zkosenými okraji anebo ztrácející se
linky (u obou konců pozvolna zúžené do špičky).
Nad linkou stojí v hierarchii dekoru lišta. Nejstarší projevy z 60. let 15. století vykazují značný vliv gotické malované
drolerie a jsou ještě bez linkového orámování. Jejich ornament opticky zdůrazňuje počátek textu. Jako středověký
perokresebný výběh vyrůstá z iniciály a ve volném prostoru se rozvíjí podél levého okraje sazby. Ornament je složen z
několika spletených pásů a uzlů. Asi od 80. let 15. století se však forma archaických pletenců a rohových rozvilin počala
v zahraničí vyžívat. Nové projevy charakterizovala již robustnější kompozice větvovitých či chmelových rozvilin,
ohraničených výrazným linkovým lemováním. Lišta se tak stala skladebným prvkem troj a čtyřstranných rámů, které
exkluzivně obklopovaly dedikaci, předmluvu anebo počáteční stranu vlastního textu. Vedle toho po celé 16. století
fungovala jako vítaný prostředek ke zvětšení rozměru ilustračních štočků. Zkracováním a neústrojným nastavováním se
lišty přizpůsobovaly novým požadavkům a jejich původní stylová čistota slábla. Éra lišty skončila už závěrem 16. století,
neboť byla vytlačena módnější a tvarově různorodější bordurou. Lišta má mnoho společných znaků s vlysem. I on byl od
počátku 16. století otiskován na jednolistech a v záhlaví exponovaných stran, totiž u začátku rámcových částí knihy,
vlastního textu a jednotlivých kapitol. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že lištový ornament má ráz průběžné vegetabilní
nebo pletencové rozviliny, kdežto pro vlys je charakteristický ústřední motiv, z něhož se ornament odvíjí na obě strany
symetricky (tedy zrcadlově obráceně). Středový prvek renesančního vlysu je tvořen mimo jiné bezpříznakovým
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maskaronem neboli pitvorně se šklebícím obličejem inspirovaným antickou divadelní maskou. Přichází tu i příznakový
medailon se Zvěstováním Panně Marii, okřídleným Pegasem, pelikánem živícím mláďata vlastní krví apod. Centrální část
vlysů 17. století si libovala též ve vázách s bohatými kyticemi a drapériemi. Katolická literatura a zvláště pak díla
jezuitských spisovatelů byla po dvě stě let velmi často vybavována akantovými vlysy. Střed charakteristicky zubatých listů
bodláku tvořily emblémy IHS s probodnutým srdcem či MAR s planoucím srdcem. Vedle toho se jako středový motiv
uplatnil veraikon (pravý obraz Kristovy tváře, který se otiskl na roušku podanou mu Veronikou na Golgotě, či dle jiného
pramenu do níž si Kristus otřel tvář na Olivové hoře). Přicházelo zde též Boží oko (trojúhelník znázorňoval trojjedinost
Ducha svatého, Boha Otce a Boha Syna a spojení s okem mělo pak evokovat bdělost a otcovskou boží péči). Během 18.
století našel uprostřed vlysu uplatnění drobný fleuron a groteska (pták klovající hlavu Turka). Do módy přišly také
emblematické výjevy (např. orel nad krajinou se zapadajícím sluncem jako výraz vševidoucnosti, vznešenosti a božské
moci).
Od lišty a vlysu musíme odlišovat úzce se vinoucí nápisovou (mluvící) pásku zvanou jinak banderola. Tento pozdně
středověký výtvarný prvek měl podobu několikrát ohnutého nebo zalomeného praporku, pásky nebo svitku a býval
jakožto nositel textu součástí rozměrnější graficko-ilustrační kompozice. Obsahoval vepsaný citát, rodové heslo nebo
nadpis. Zobrazovacímu typu církevního Otce (sv. Ambrož, Augustin, Řehoř Veliký, Jeroným aj.), který sedí za katedrou a
přednáší žákům, říkáme akcipies. Toto označení je odvozeno od rozevláté nápisové pásky s textem „Accipies tanti
doctoris dogmata sancti“ (lat. přijmeš poučení tak velkého svatého učence). Nápisové pásky s titulkovými texty objevíme
na mědirytových vedutách a městských panoramatech až do počátku 19. století.
Vraťme se však ještě k vývoji lišty. Spojením čtyř samostatných lišt vznikal rám. Opticky zdůrazňoval titulní stranu,
ilustrace anebo některé textové strany díla. Z geneticko-morfologického hlediska rozeznáváme dva typy rámů. Oba na
rozdíl od bordury, která se otiskovala z kompaktního štočku, charakterizují tenké bílé linky, prozrazující místa, do nichž
při sestavování jednotlivých prvků nevnikla tiskařská barva.
Starší typ rámu vznikal od 80. let 15. století spojením štočků samostatných lišt. Ty byly původně navrženy a skládány tak,
aby tvořily kompoziční celek a alespoň obě vertikální části zachovávaly symetrii (sloupy jakožto podpůrné
architektonické prvky kruhového půdorysu s antropomorfními, vegetativními či zoomorfními doplňky na hlavici, v dříku
či patce). Do Čech a na Moravu tento typ rámu v počáteční čtvrtině 16. století uváděli Mikuláš Konáč z Hodiškova, Pavel
Olivetský z Olivetu, Jiřík Štyrsa, Tiskárna severinsko-kosořská, Oldřich Velenský z Mnichova aj. Ve srovnání s geneticky
mladší bordurou rámy balustrového či žerďového typu, ba ani dva antikizující sloupy nedokázaly příliš navodit
hloubkovou iluzi titulní strany. Rám byl však zato oblíben pro skladebnou operativnost. Záleželo jen na invenci sazeče,
z jakých částí celek zformuje a jak rám vkloubí do sazby.
Vedle lištových rámů existoval ještě mladší čili komponovaný typ, který nebýval pořizován ze štočků, ale sazbou. K ní se
užívaly jednoduché přímé linky, linky z perlovce, krátké ornamentální segmenty (fleurony) a typografické ozdůbky. Rámy
sázené z těchto prvků zavedl od 60. let 16. století manýristický knihtisk zejména pro často žádané jednolisty a jiné
příležitostné tisky včetně humanistických. Zatímco lištová orámování byla krátce po 1500 upozaděna produktivnější
bordurou a o sto let později frontispisem, sázené rámy se pro svou výrobní jednoduchost a výtvarnou bezpříznakovost
udržely ve frakturové a švabachové knize až do 19. století.
Již několikrát zde zmíněná bordura byla na rozdíl od funkčně příbuzného rámu reprodukována kompaktním štočkem,
jehož středová partie mohla být kvůli sazbě textu buď snížena, nebo zcela vyříznuta. Bordura sloužila nejprve
k optickému zdůraznění dedikace a předmluvy. Poté, co se konstituoval samostatný titulní list, zakotvila i na titulní
straně. Přestože „vyprávěcí“ potenciál výtvarných prvků renesanční bordury stále sílil, vazba mezi obrazem a textem,
charakteristická pro ilustraci, byla velmi volná. Tato bezpříznakovost pak umožnila otiskovat stejnou borduru v obsahově
různých dílech. Během 17. století přestal být dekorační princip bordury aktuální. Její výskyt ochabl ve prospěch
ilustračního frontispisu, na němž proběhla kvalitativně vyšší syntéza výtvarných prvků a textu.
Z morfologického hlediska rozeznáváme dva typy bordur. Geneticky starší typ se vyznačoval pravoúhlou konstrukcí,
která tím, že kopírovala obdelníkovou plochu strany, zasahovala až k okrajům. Výtvarná náplň byla zprvu založena na
čistě vegetativní rozvilině. Nejstarší doklady nacházíme na benátských tiscích Erharda Ratdolta z konce 70. let 15. století.
Výtvarné motivy italských a francouzských lišt a rámů 80. a 90. let se pak staly zdrojem „vyprávěcího“ potenciálu
mladších titulních bordur: šlo o prvky heraldické (erb a znak, signet), rostlinné (vinný hrozen, plod chmelu, olistěná
větev), figurální (gryf, maskaron, andílek hrající na hudební nástroj, biblická postava, reje masopustních masek), zvířecí
(drak, delfín, had, lev, pták) anebo mytologické (uchvatitelské Harpyje jako dívky s ptačím tělem, ochranitelské Nymfy
v podobě mořských panen s rybími ocasy). Do Čech tento typ bordur uváděli Pavel Olivetský z Olivetu, Jiřík Štyrsa a
Mikuláš Konáč z Hodiškova během 20. let 16. století.
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Obdelníkovému půdorysu bordury počal během desátých let 16. století velmi dobře vyhovovat koncept dvou bočních
podpěr. Ty mohly být znázorněny jako antikizující pilastry (zabudované do zdi) i jako volně stojící hranaté pilíře či
kruhové sloupy. Na podpěrách spočíval trojúhelníkový či polokruhový průčelní štít (tympanon) s figurální nebo
zoomorfní výplní. Všechny tyto raně renesanční architektonické prvky byly přitom uspořádány tak, že čtenář podléhal
iluzi vstupu do sakrálního prostoru. Nejstarší architektonickou borduru u nás zavedla dle německých předloh Štyrsova
tiskárna roku 1523. Kolem poloviny 16. století přebraly podpůrné funkce antikizujících pilastrů či sloupů jiné prvky
starověkého stavitelství, a to mužská postava zvaná atlant, nadnášející nebeskou klenbu, nebo ženský protějšek
označovaný jako karyatida (původně tanečnice z řeckého města Karyai). Jindy pozice někdejších sloupů obsadily
personifikované Ctnosti stojící volně ve výklencích. Tympanon či horní břevno mezi sloupy (architráv) nahradila kartuš.
Tak označujeme oválný či kruhový štít tvořený zavíjenými pásy čili zavilinami (opakem je plošně pojatá vegetabilní
rozvilina). Plastický, jakoby z plechových pruhů vystřižený a zavíjející se rolverk často provázely ještě maskarony,
panoplie čili vějířovitě uspořádané válečné trofeje, květinové motivy, ovoce a hudební nástroje. Tuto už manýristickou
formu pravoúhlé titulní bordury k nám uvedli počátkem 60. let grafici Tiskárny bratrské, avšak širšího ohlasu novinka
jistě došla až čtvrtým vydáním Melantrichovy Bible české (Praha 1570). V rokokové borduře se může objevit bohatě
členěná rokaj čili ornament lasturového tvaru, který přechází na zavíjejících se okrajích v plaménky nebo hřebínky. Střed
kartuše i rokaje mohl zůstat prázdný, avšak častěji obsahoval dominantní výjev, většinou mytologickou nebo biblickou
scénu, popřípadě erb či znak.
V dlouhém stylovém vývoji bordury vykrystalizoval ještě druhý typ s nepravoúhlou kompozicí, která byla umístěna ve
volném prostoru titulní strany. Při zachování symetričnosti se novým konstrukčním prvkem těchto „plavajících“ bordur
staly zaviliny a kartuše tvořící plastický štít, jehož vnitřní prázdné pole vyplňoval rytý či sázený název díla. Rané projevy
tohoto manýristického dekoru lze stopovat na italských titulních mědirytech poloviny 16. století. Nepravoúhlá „plavající“
bordura se u nás prosadila, pokud víme, až s nástupem rudolfínské umělecké generace a byla vyhrazena vesměs jen
cizojazyčným bohemikám. Naopak jistým specifikem českojazyčné literatury je transformace manýristické a barokní
bordury do celostranného titulního dřevořezu s ilustrační funkcí. Toto pojetí se plně prosadilo počátkem 60. let zásluhou
Tiskárny bratrské. Standardní portálový princip i první signály rolverku u nás jsou na bordurách bratrských kancionálů
doplněny portrétně pojatým sborem zpěváků, který suploval jinak zde chybějící věcnou ilustraci.
Všechny prozatím zmiňované prvky knižního dekoru – ať už linka, lišta, rám nebo bordura – souvisely s výtvarným
pojetím titulní strany, případně počátku předmluvy, dedikace nebo s první stranou vlastního textu. K jeho vizualizaci a
estetizaci nejpronikavěji přispívala iniciála. Tak nazýváme velikostí, tvarem, pozadím a barvou zdůrazněné písmeno
stojící na počátku myšlenkově uzavřené pasáže (odstavce, kapitoly). Bližší klasifikace zvýrazněných počátečních písmen
postihuje kresebný styl (např. gotická textura, renesanční antikva, barokní fraktura), písmový řez (plný neboli tučný,
konturový či plasticky trojrozměrný), umístění (ve volném prostoru, na dekorativním čili bezpříznakově ornamentálním,
šrafovaném nebo tečkovaném pozadí, na krajinném pozadí), způsob ohraničení (jednoduchý, zdvojený, ztrojený,
případně perspektivně iluzivní rámeček), velikost (výšku, respektive počet řádků, do nichž je písmeno zalomeno) a
grafickou techniku (dřevořez, kovoryt, mědiryt, šrotový tisk apod.).
Iniciála se vyskytovala již v pozdně antických rukopisech 5. století a jako tradiční prvek knižní malby byla převzata i do
tištěné knihy. Pravidla distribuce iniciály zůstala nezměněna. Písmeno na počátku vlastního textu bývalo obvykle
nápadnější a také větší nežli rozměry a ornamentika iniciál zařazených do vnitřních částí knihy, v nichž opticky členící
funkce nejčastěji připadly plným majuskulím vyznačovacího písma. Závislost prvotisků na rukopisech se vůbec projevila
nejsilněji právě u iniciály, jejíž vývoj po polovině 15. století zároveň odkrývá nesnadnou emancipaci knihtisku. Existovaly
v zásadě dvě možnosti jak prostřednictvím iniciály tištěnou produkci připodobnit středověkým iluminovaným kodexům.
První spočívala v tom, že se iniciála vyřezala jako součást rohové lišty, jejíž liniové provedení počítalo s následným
kolorováním. Druhou eventualitu sazeči realizovali tak, že prázdná iniciálová pole přenechali v kaligrafii zběhlým
rubrikátorům či iluminátorům a ti sem vmalovali červená, modrá či žlutá písmena, případně i drolerie. Aby sazeči
kaligrafům urychlili orientaci a zamezili chybám, které při těchto následných zásazích vznikaly, vřazovali od 70. let 15.
století doprostřed bílých nepotištěných iniciálových polí takzvané reprezentanty. S postupným zánikem rubrikátorské
profese ztratila reprezentanta na počátku 16. století původní význam a buď jako přežilý prvek vymizela, nebo ještě
během 20. let 16. století zastoupila jen tu iniciálu, která momentálně nebyla po ruce.
Nejstarší do sazby začleněné iniciály měly zprvu archaickou podobu římské anebo gotické unciály. Klidná, nezdobená
římská unciála s robustními kolmými dříky našla uplatnění zvláště v liturgických prvotiscích. Gotická varianta unciály
zvaná též dle původu lombarda byla od 1468, kdy se objevila v dílně Günthera Zainera, běžnější. Plné kolmé dříky jsou
v lombardě spojovány kontrastně tenkými, poněkud prohnutými spojnicemi, nesoucími tmavé tečky (perly). Jindy bývají
kontury zdobeny jen na pozadí (snítky konvalinek). Pokud jednoduchý korpus dovolil, i tištěné iniciály se ze setrvačnosti
ještě dozdobovaly perokresebným filigránem nebo fleuronem. Vedle starobylé unciály se od 70. let 15. století stále
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častěji užívalo kaligraficky řezaných texturových a o málo později švabachových a frakturových majuskulí. Ornamentika
čím dál více prozrazovala národní charakter knihtisku. Pro Francii se stalo typické groteskní zobrazení zvířecích a lidských
hlaviček a ve Španělsku s oblibou přicházely plasticky šrafované listy vinoucí se okolo zdrobnělých stromů a větví. Korpus
německých iniciál býval dekorován univerzálním akantem. Silná vazba mezi výtvarným námětem a písmenem je
charakteristická pro takřečené mluvící iniciály. Virtuózně spojovaly pozadí s vlastní literou, která zároveň evokovala
pojmenování zobrazeného výjevu. Příkladem je Herakles (Herkules) bojující s drakem na pozadí majuskulního ,H‘ v
Mattioliho Herbáři (Praha 1562). Tvarovou rozrůzněnost iniciály dokládá dále typ zatěžkaný přebujelou pletencovou
kaligrafií (odtud označení manupropriová iniciála).
Baroko k další výtvarné kultivaci iniciál vesměs nepřispělo, poněvadž tou dobou iniciála, odlévaná již sériově, získala
pouhý spotřební charakter. Při jejich výzdobě došlo na levné a běžně dostupné typografické ozdůbky (otazník, vykřičník,
paragraf, kolečko, kulatá závorka, hvězdička a křížek). Ozdůbky měly imitovat arabesku, tj. plošný a velmi rytmicky
organizovaný rozvilinový ornament spojitě se odvíjející ze středu kompozice. Iniciála během 18. století procházela
obdobnou transformací jako viněta. Optické funkce zůstaly zachovány, avšak výtvarný náboj iniciály, tvořený z hlediska
textu do té doby víceméně independentní ornamentikou, byl povýšen na zdrobnělou ilustraci pasáže, s níž akcentovaná
litera bezprostředně souvisela. Opačný vývojový trend, dozajista vyhovující ekonomicky méně zdatným tiskárnám, rušil
dosavadní kompoziční jednotu litery a zadního plánu. Písmeno se odpoutalo od výtvarného doprovodu a obě složky, ač
stály v bezprostřední blízkosti, fungovaly nezávisle. Majuskule vyznačovacího písma plula ve volném prostoru a
vyměnitelné klišé rokajového či florálního ornamentu (taktéž bezpříznaková krajina, pastorální scéna, antická váza,
sloup, náhrobek a ruina) bylo k její levé straně přiřazeno zcela mechanicky. Konvenční morfologii iniciály popřela také
majuskulní písmena volně obklopená květinovými věnci. Náhražkou za pravoúhlé orámování se stal módní čtverec se
zkosenými rohy. Giambattista Bodoni v 90. letech 18. století výtvarnou složku iniciály (respektive verzály) zavrhl úplně a
soustředil se pouze na písmovou konstrukci vyznačovací antikvy a na její kresebný soulad s textovým písmem.
Už několikrát jsme vzpomenuli, že vizuální předěl obstarávala také viněta jakožto nejběžnější typ ornamentálního,
emblematického nebo kaligrafického dekoru, který tištěnou knihu provází od počátku 16. století prakticky dodnes.
Nejstarší viněty měly symetrický půdorys (čtverec, obdélník, kruh a troj či čtyřúhelník). Nad původně široce
uplatňovaným ornamentem počala během 17. století postupně převládat narativní tendence, která v rokokové a
klasicistní knize vyvrcholila úplnou přeměnou tvarově pravidelné viněty do asymetrické ilustrace. Viněta se velmi často
objevuje na titulní straně, kde napomáhá vizuálnímu předělu mezi názvem díla a impresem. Při sazbě se zařazuje též
za posledním řádkem kapitoly a všude tam, kde vyvstával horror vacui, zvláště pak na závěr díla (arabeskový trojúhelník
zvaný cul-de-lampe).
Patrně vůbec poprvé dekorační vinětu užili italští tiskaři koncem 70. let 15. století. Snad nejstarší viněty známé z titulních
stran jazykově českých publikací otiskl Jiřík Štyrsa v Lukášových traktátech počátkem 20. let 16. století. Zahraniční i
domácí renesanční viněty mají převážně ornamentální ráz: byly tvořeny kaligrafickým pletencem (průpletová, jinak též
manupropriová viněta), zavilinami akantu (akantová viněta), vegetativní maureskou (mauresková viněta připomínající
půdorys abstraktního květu či rostliny) a arabeskou (arabesková viněta z ornamentálních rozvilin). Ve vinětách 17. a 18.
století se představovaly naopak jemné květinové kreace a zdrobnělé výjevy biblického či žánrového charakteru. Náplní
rozměrově naddimenzovaných vinět byly u nás stejně jako v Německu souměrné kytice růží nebo konvalinek, trsy
puklých granátových jablek a květinové koše kryté na podstavcích či římsách se splývavými drapériemi. Od 17. století
přišly do módy zkřížené rohy hojnosti neboli motiv různě zprohýbaného dutého rohu, z něhož tryskaly květiny či lesní a
zemědělské plody jako výraz hojnosti. Mnoho tiskařů užívalo také trojúhelníkovou vinětu s Božím okem nebo
veraikonem. Figurální viněty pozůstávaly z různých zobrazovacích typů Krista a Panny Marie, čerpaly z legend (sv. Jiří
bojující s drakem) a křesťanské mravouky (Ctnosti často reprezentovala alegorická Spravedlnost čili Iustitia s mečem,
váhami a oční páskou). Samostatným prvkem i pouhým doplňkem české i zahraniční viněty bývala kupř. andílčí hlavička
s křidélky (putto nadnášený půlkruhovým věncem mraků), anděl troubící z mraků, kalich s hostií, emblém IHS ve věnci či
svatozáři (jezuitská viněta s probodnutým srdcem) a monogram MAR (mariánská viněta s planoucím srdcem). Zlatým
věkem viněty se stalo 18. století, kdy převážně francouzští kreslíři a rytci poskytli tiskárnám množství nanejvýš kvalitního
rokokového dekoru. Některé viněty v této době ztratily původní plošný, ornamentálně dekorativní charakter a
transformovaly se do miniaturizované ilustrace, jejíž idylické výrazové prostředky kongeniálně souznívaly s básnickými a
prozaickými texty. Vedle těchto dynamických kreací přicházely ovšem i strnulé, klasicistně pojaté viněty zaplněné
obligátními fragmenty antické architektury nebo včelími úly, které měly symbolizovat píli a pracovní zručnost,
eventuálně též jednotu víry.
Zkušené oko knižního znalce musí rozeznat, kdy nejde o vinětu, ale o signet čili grafickou značku s identifikačním a silně
dekorativním nábojem. Užíval ji tiskař, nakladatel i knihkupec. Signet poprvé užila roku 1457 dílna Johanna Fusta a
Petera Schöffera st. Značku tvoří dva černé štítky zavěšené na větvičce. Štítky obsahují snad řecká písmena, jimž moderní

Petr Voit: Nauka o starých tiscích

44

badatelé na rozdíl od starších interpretací přiřkli christologický význam (vpravo Χ=Christos, nalevo Λ=logos). FustovaSchgöfferova značka byla mnohokrát napodobena. Stala se pravděpodobně vzorem i pro první český signet užitý
v takzvaném Novém zákoně se signetem (Plzeň? po 1476).
Signet provází tištěnou knihu již od poloviny 15. století. Prvotiskaři se zde výjimečně neinspirovali středověkými
rukopisy, v nichž tento fenomén ani neexistoval, ale imitovali patrně notářské pečetě, připojované k úředním
písemnostem na důkaz pravosti. Uvažuje se též o ohlasech filigránů ručních papírů, signatur kameníků a domovních
znamení. V dalším vývoji se nejsilnějším motivickým zřídlem stala starověká a křesťanská emblematika: kupříkladu
pelikán krmící mláďata (symbol rodičovské lásky), bájný Fénix vstávající z popela (symbol štěstí a připomínka utrpení
Krista) či okřídlený Pegas jako symbol duchovního vzletu. Signet byl velmi často ztvárňován jako mluvící znamení.
Sdělnost zaručoval dominantní motiv personifikující výtvarnými prostředky tiskařovo příjmení, např. holý kmen stromu
v zahradě (něm. Baum = strom, Garten = zahrada) jako mluvící značka Konrada Baumgartena, žába (rodina Froschauerů),
sedlák hrabající větrem rozptýlené klasy (Jan Karel Hraba), tři zkřížené česneky (Johann Knobloch st.). Součástí signetu se
zhusta stávaly iniciály tiskařova či nakladatelova jména. Byl užíván také znak města jako sídla tiskárny. Vůbec
nejmasovější transpozice se dočkaly erby s devízami vlastníků živností. Alegorické i heraldické prvky potlačil až rokokový
a klasicistní signet. Ve prospěch nepravidelných kontur také opustil přísně čtvercový či obdelníkový půdorys.
Dominantou se opět staly iniciály držitelova jména. Byly však kaligraficky modulované, vzájemně se prostupující a někdy
zrcadlovým obrazem zdvojené. Zhusta spočívaly na kartuši v rukou amoretů neboli malých chlapců s bederní rouškou a
křidélky, případně s lukem a toulcem na šípy.
Navzdory všem těmto individualizacím však signet žádné zákonné ochrany nikdy nepožíval a ani nepředstavoval účinnou
zábranu patisku. Publikoval se pouze z prestižních důvodů, a nebyl tudíž povinný. Celoživotní tvorbu mnoha zahraničních
i českých tiskařů proto nemusí osvědčovat žádná značka. Některý tiskař otiskoval jen jedinou verzi, a to namnoze do děl
významnějších. Byli však řemeslníci, kteří vlastnili až překvapivě bohatý repertoár: Christophe Plantin měl v zásobě asi 40
variantních signetů, rodina Froschauerů 15, Mikuláš Konáč z Hodiškova 6 a Jiří Melantrich z Aventinu 5.

10 TYPY VYDÁNÍ A VYDAVATELSKÁ PRAXE (EXEMPLÁŘ, EDICE, NÁKLAD). PROVENIENČNÍ ÚDAJE
PRVOTISKŮ A STARÝCH TISKŮ
Ke studiu starých tisků je zapotřebí osvojit si též základy vydavatelské praxe. Meritorní místo zde má termín vydání
neboli edice. Rozumíme jím jednak zveřejnění určitého díla tiskem, jednak místo v řadě všech vydání daného díla
vyjádřené konkrétní pořadovou číslicí (vydání první) a konečně otisk produktu textologického studia. Pokud bylo totéž
dílo vydáno podruhé, a to beze změn, hovoříme o reedici neboli přetisku. Novodobého anglického výrazu reprint se
v souvislosti s vydavatelskou praxí minulých století neužívá. K základním pravidlům práce se starými tisky patří nutnost
údaj o vydání ověřit. Ne vždy se totiž informace, uvedená kupříkladu na titulní straně, zakládala na pravdě, poněvadž
tiskař ani nakladatel nebyli v mnoha případech schopni postihnout, kolikáté vydání vlastně pořizují. To platí zejména o
řecké a římské klasické literatuře hojně přetiskované během 17. a 18. století pro školní účely.
Od termínu vydání musíme rozlišovat náklad. Označuje se tak sice suma finančních prostředků vynaložená na výrobu
určitého počtu exemplářů jednoho vydání, ale zde máme na mysli souhrnný počet výtisků jednoho vydání. Vedle
homogenního nákladu, jehož jednotlivé exempláře vznikly otiskem nezměněných tiskových forem, a jsou tedy z hlediska
textu, sazby, dekoru a ilustrací identické, je třeba rozlišit ještě náklad nestejnorodý. V něm přicházejí exempláře, které se
od zbytku nákladu formálně liší a které tudíž můžeme z bibliografického hlediska klasifikovat jako vydání smíšené, vydání
paralelní, vydání variantní anebo vydání přednostní.
Poněvadž formy vznikají sazbou kovových písmen, jejich schopnost otiskovat barvu je v podstatě neomezená. Výši
nákladu tak předně určují hlediska odbytu (předpokládaný zájem čtenářské či sběratelské obce, výsledky předem
vypsané subskripce, kupní síla regionu). Bez důležitosti nejsou samozřejmě ani technické a ekonomické možnosti
výrobce či nakladatele (kapacita tiskárny a papírny, způsob tisku ilustrací, výlohy na výrobu včetně honorářů, platba
novinového kolku apod.). V neposlední řadě bylo třeba při stanovení nákladu zohlednit také rozsah a jazyk textu, jeho
obsahové zaměření, společenskou funkci a místo publikace v literárním životě společnosti (vydání první, vydání nové).
Počet otisků u jednotlivých edic se v počátečních staletích knihtisku nepublikoval. O výši nákladu nás leckdy ovšem
informují dedikace, explicity, nakladatelské a knihkupecké seznamy a hlavně archivní materiály (nakladatelské smlouvy
nebo neprodané zásoby v pozůstalostech tiskařů, nakladatelů i knihkupců). Ukazuje se, že zejména studium inventářů
může zajímavým způsobem korigovat dosud rozšířené představy jak o obchodních schopnostech tiskařů i knihkupců, tak
o čtenářských zájmech. Jako příklad titulu, který je našimi badateli jednomyslně považován za zaručený bestseller
soudobé četby, budiž vzpomenut Mattioliho Herbář aneb Bylinář (Praha 1596). Lze se oprávněně domnívat, že Daniel
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Adam z Veleslavína pro toto druhé vydání stanovil náklad dva až tři tisíce exemplářů. Po smrti jeho pozůstalé manželky
Anny bylo však roku 1606 inventováno 1062 neprodaných výtisků Herbáře (Bohatcová – Hejnic) a o mnoho let později
roku 1640 leželo ladem u Bylinů, nových majitelů melantrišsko-adamovské živnosti, ještě 720 výtisků. Odhlédneme-li od
pochopitelného nezájmu zahraničního trhu kvůli jazykové bariéře, nezbývá než předpokládat, že domácí publikum sytilo
své léčitelské a vzdělavatelské potřeby četnými tituly z Německa i prvním vdáním českého Herbáře 1562, a o zakoupení
reedice s vysokou pořizovací cenou (6 kop grošů míšeňských) již tak soustředěný zájem neprojevilo.
Teprve na přelomu 19. a 20. století se ustálil obyčej uvádět výši nákladu na rubu titulního listu, anebo na konci publikace
v tzv. tiráži. Ke specifickým zvyklostem nakladatelů německy mluvících zemí dodnes patří načítání nákladu (např. z údaje
„2. Auflage, 6.-10. Tausend“ lze soudit, že první vydání bylo vyrobeno v objemu 5.999 výtisků).
Průměrný náklad nejstarších prvotisků dosahoval 100-200 exemplářů. S rostoucí úrovní tiskařského a papírnického
řemesla a mohutnějícím knižním trhem se náklad v závěrečných desetiletích 15. století zvýšil a hranice rentabilnosti a
zisku se pohybovala mezi 300-400 prodanými výtisky. Od 16. století byly s ohledem na rostoucí vzdělanost měšťanské
třídy realizovány již náklady početnější, průměrně 1.000-1.500 exemplářů. Ty staré tisky, které provázela velká
společenská poptávka, dosahovaly ovšem počtů vyšších (náklad 4.000-5.000 měla kupříkladu některá Lutherova díla).
Táž čísla se až do 18. století obecně udržovala i při výrobě kalendářů či pranostik. Naopak příležitostné tisky
humanistického básnictví, určené pouze úzké vrstvě odběratelů, vznikaly zhruba v 200 exemplářích. Privátní tisky, které
objednávaly soukromé osoby a které byly kvůli specifickému (např. erotickému) obsahu vyloučeny z veřejné distribuce,
mívaly náklady ještě nižší.
Během 17. století se knižní náklady důsledkem společenské krize a ekonomické deprese upravovaly ve všech evropských
tiskárnách směrem dolů. K oživení došlo až počátkem 18. století. Zahraniční dílny vyráběly časopisy v průměrném počtu
500 výtisků, naukovou literaturu 500-1.500, beletrii a noviny 500-3.000, administrativní tisky 500-5.000, slovníky 3.0007.000 a kalendáře do 10.000 výtisků. Oživení v Čechách a na Moravě je patrné až od 80. let 18. století. Pětitisícové počty
Tolerančních kalendářů Václava Matěje Krameria jsou obdivuhodné i z celoevropského pohledu. Předpokladem dalšího
navyšování nákladů na počátku 19. století byla industrializace tiskáren a ovšemže i růst čtenářské obce, reforma školství
apod. Zatímco tehdy byl obecně za velmi úspěšný považován náklad 10.000 výtisků, v polovině století se už počítalo
s objemem 50.000 (tento počet charakterizuje vydání masové) a o sto let později dokonce s dvojnásobkem. Kupříkladu
páté vydání desetidílné encyklopedie nakladatelství Brockhaus (1818-1820) mělo 12.000 exemplářů, Johann Friedrich
von Cotta pořídil Schillerovy Sebrané spisy (1822) dokonce v 50.000 exemplářích. Nízké náklady českého básnictví
počátku 19. století odrážely jednak neuspokojivý technický stav tiskáren, ale především nedůvěru výrobců a nakladatelů,
plynoucí z malého zájmu čtenářů o původní domácí tvorbu. Namátkou lze vzpomenout náklad Čelakovského sbírky
Ohlas písní ruských (1829), který v prvním vydání činil 500 výtisků, anebo Máchův Máj (1836) v počtu 600 výtisků. Jak
ukazují potíže s distribucí, která ležela hlavně na obou autorech, i to bylo mnoho.
Jeden kus z celého nákladu lze v běžné komunikaci nahradit synonymem výtisk. V bibliografické praxi užíváme též termín
exemplář. Každý exemplář vykazuje jednak obecné znaky a jednak znaky individuální. Obecné znaky vycházejí
z opakovatelnosti tisku jakožto základního předpokladu realizace vydání a jsou společné pro množinu exemplářů zvanou
náklad. Nelze však zapomínat, že k diferenciaci exemplářů téhož vydání přispíval mnohdy sám knihvazač, který vědomě
produkoval exempláře dražší (s kompletními obrazovými přílohami) a levnější (bez příloh), anebo z nedbalosti vytvořil
exempláře s chybným počtem či odlišným řazením příloh.
Následné fungování exempláře, k němuž se vztahuje tradiční latinská gnóma „habent sua fata libelli“, bylo logicky
poznamenáno změnami majitelů a střídáním sociálních a kulturních prostředí. Individuální rysy exempláře, svědčící o
jeho vlastnících nebo o reflexi textu, nalezneme na vazbě, nebo v podobě supralibros, exlibris, razítek či štítků s knihovní
signaturou a v podobě přípisků na přídeští, předsádkách i dalších textových listech. Autografní povaha přípisků bývá u
podpisu podtržena dodatkem „manu propria“ (lat. vlastní rukou, někdy též jen m. p.). Vlastní čtenářský proces bývá
v exempláři zpřítomňován kolorováním dekoru a ilustrací, rubrikováním, podtrháváním, komentováním a začerňováním
textu, vytržením části publikace, anebo naopak vlepením disparátních textových či obrazových příloh a v neposlední
řadě vevazováním bílých listů pro následné poznámky. Takto interfoliovány bývají vesměs kalendáře, doplňované
chronologickými vpisky hospodářské povahy, a některá vlastivědná díla, obohacená kronikou rodiny, v jejíž vlastnictví se
exemplář nacházel. Vypovídací hodnota rukopisných poznámek však bývá mnohdy snížena, anebo dokonce zcela
zlikvidována násilným znečitelněním či vystřihováním. Stejně tak neblaze působila každá převazba, při níž většinou
mizelo ponětí o předchozím majiteli a s ním kvůli ořezu knižního bloku se ztrácela i část rukopisných marginálií. Všechny
doklady o minulém životě knihy nazýváme souhrnným pojmem provenience. Ta, jak z výše uvedeného vyplývá,
informuje o místě, době, způsobu a průvodních okolnostech nabytí (nákup, dar, dědictví, výměna, informuje o pořizovací
ceně knihy, o ceně za práci knihvazače aj.). Je tak nasnadě, že provenienční údaje jsou významným pramenem k dějinám
knižní kultury a k dějinám knihoven zvláště.
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Nejnápadněji se osudy jednotlivých exemplářů projevují celkovým počtem a stavem dochování. Z tohoto hlediska
hovoříme o intaktním neboli úplném exempláři, o defektním čili neúplném exempláři anebo o torzu. U svazkových děl
se zachované svazky označují jako aparty. Množství exemplářů dochovaných do naší doby je významně ovlivněno jejich
stářím, celkovým nákladem vydání, obsahem, formou a funkcí textu, způsobem čtení a v neposlední řadě i postojem
cenzurních institucí. Obecně silnější kvantitativní potenciál u nás dnes vykazují katolické tisky náboženské před
nekatolickými i před publikacemi naukovými a zábavnými, dále před jednolisty, drobnými tisky, časopisy a novinami.
Mnohé exempláře z této efemérní kalendářové, zpravodajské či kramářské produkce šly z ruky do ruky, po generace se
očítaly až do opotřebování a v dnešní době již neexistují, nebyly-li již předešle zachráněny alespoň v konvolutu anebo
opisem. Naopak u prvního vydání Bible české neboli Svatováclavské (Praha 1677-1715) je u nás dnes registrováno na 260
kompletních exemplářů či jednotlivých dílů, zatímco u nejčastěji dochovaného díla světského, totiž obrovité Münsterovy
Kozmografie české (Praha 1554), evidujeme jen asi 90 exemplářů.
Jediný známý exemplář dokládající existenci původně početnějšího nákladu se nazývá unikát. Starší cizojazyčná literatura
pro pojmenování unikátu užívala též latinský termín cimélie. Unikátnost lze postihnout též pojmem rarum. Nejméně
druhý a další fyzicky zachovaný exemplář označujeme termínem duplikát, větší počet exemplářů jako multiplikáty. Běžně
dochovaný výtisk může povýšit na unikát, je-li opatřen rukopisnou dedikací. Pro označení takové jednotliviny slouží
termín dedikační exemplář.
10.1
Nyní probereme základní bibliografické termíny popisující vydavatelskou praxi. Z hlediska opakovanosti hovoříme o
vydání prvním, vydání jediném, vydání novém a vydání posledním. První vydání se na titulních stranách latinských
publikací nazývá dle humanistické praxe editio princeps (lat. první, přední). Starším českým ekvivalentem byl obrat „v
nově vytištěno“. Vydání je opatřeno v rámci ostatních edic téhož díla nejnižší datací, a to nejen hlediskem letopočtu, ale
v případě prvotisků, které přebíraly způsoby písařů, i denním datem. Samotný letopočet prvního zveřejnění tiskem ke
spolehlivému stanovení prvního vydání nepostačuje někdy ani u tisků mladších. Existuje totiž nemálo případů, kdy ve
stejném roce, ale v různých dílnách a zpravidla i na odlišných místech bylo vyrobeno více „prvních“ vydání. O prioritě pak
znovu rozhoduje denní datum, je-li ovšem uvedeno, či spíše textologické studium, archivní pramen a sekundární
literatura. Tyto opory postrádáme kupříkladu u mnoha německých aktuálních novinových letáků, které se během téhož
roku takřka identicky tiskly v několika městech současně, takže příslušná edice se pak označuje perifrasticky jako „jedno
ze čtyř vydání z roku 1527“. Naopak geneze Defoeova románu Robinson Crusoe (London 1719) je odbornou literaturou
objasněna dostatečně. Ačkoli impresa denní datum nenesou, na základě archivních materiálů a textologického studia
vzniklo časové stemma (řec. věnec), z něhož vyplývá, že během roku 1719 bylo připraveno několik typograficky
odchylných vydání: první 25. dubna, druhé 8. května, třetí 6. června a čtvrté 6. srpna.
Došlo-li k dalšímu zveřejnění díla, hovoříme o vydání novém. Počty nových vydání jednotlivých literárních děl
pochopitelně kolísají. Při obnově dřívější edice byly respektovány zájmy čtenářů, potřeby církve i státního aparátu.
Stranou nezůstávala ani hlediska komerční a živnostenská, diktovaná účinností vrchnostenského privilegia. Důležitou roli
hrály také kontakty tiskařů a nakladatelů s literárními poradci a mecenáši. Kupříkladu na první vydání kontemplativního
spisu Imitatio Christi (Augsburg ante 1473), jehož autorství se připisuje Tomáši Kempenskému, navázalo do roku 1500
dalších 75 edic a předpokládá se, že neztenčený zájem čtenářů si do konce 19. století vyžádal ještě asi 3.000 evropských i
mimoevropských vydání. Početnice Adama Rieseho Rechnung auf der Linien und Federn (poprvé Erfurt 1522) se
v Německu na přelomu 16. a 17. století přiblížila k neuvěřitelnému šedesátému vydání. Tento typ učebnic se často
přetiskoval také v Čechách, ale s frekvencí mnohem nižší, např. Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu Knížka v českém a
německém jazyku složená (Praha 1540) dosáhla asi 13 vydání, poslední je z roku 1641. Na vrcholu nejfrekventovanějších
děl zahraničních tiskáren stojí ovšem Bible. Během 15. století bylo v Evropě připraveno asi 131 kompletních vydání (99
latinsky, 15 německy, 12 italsky, 2 francouzsky, 2 česky a 1 katalánsky). Jen z německých tiskáren 16. století vyšlo na 93
různých edic latinských a 188 vydání v národním jazyce (převážně Lutherův překlad). Kupříkladu curyšská tiskárna
Christopha Froschauera st. vyrobila čtyřiadvacet jazykově německých kompletů (1527-1560) a jedenadvacet latinských
(1532-1546). České a moravské dílny v letech 1488-1780 publikovaly pouze 16 jazykově českých překladů (dalších 7 vyšlo
mezi 1506-1808 v cizině).
Soubor distinktivních znaků mezi minulým a novým vydáním tvoří odchylky v dataci, místě tisku (místě vydání), jménu
tiskaře (nakladatele) i v kvantitě a kvalitě sazby či ikonografie. Změny může případně vykazovat též název díla. Signálem
novosti vydání jsou také jinak bezpříznakové titulní poznámky typu noviter impressum (lat. nově tištěno), editio denuo
recognita (znovu přezkoumaná), editio denuo retracta (znovu přečtená), editio novissima (pořízená zcela nově), editio
optima (nejlepší), editio postrema (následující, druhá, poslední). Starší český obrat „v nově vytištěno“ se však většinou
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týkal prvního, do té doby neexistujícího vydání. Každému novému vydání přísluší vyšší pořadové číslo, které bývá
sporadicky uváděno slovní formou na titulních stranách již od 16. století. Zůstala-li nová edice z hlediska textu a
ikonografie zcela beze změn, hovoříme o vydání nezměněném. Naopak odchylky nových vydání se dle povahy a rozsahu
postihují termíny vydání přepracované a vydání upravené. Vydání přepracované zpřístupňovalo text na rozdíl od edice
předešlé v úplnější podobě, byť by mělo jít o přičlenění pouhé kapitoly. Titulní strany latinských publikací přepracování
textu často avizovaly výrazy editio aucta a editio formata. Zveřejnění textu, založené na pronikavějších úpravách, které
vycházely vstříc laickým skupinám čtenářů, označujeme jako vydání upravené. Text byl jazykově modernizován a krácen,
případně i přebásněn. Nevyhovoval-li představám soudobé cenzury a směřoval-li nadto k dětskému čtenáři a mládeži,
byl v souladu s mravněvýchovným a pedagogickým posláním edice upravován též věcně (zejména v erotických a
politických pasážích). Na titulních stranách latinských publikací se úpravy avizovaly jako editio castigata (lat. vydání
držené na uzdě), editio castrata (lat. vykleštěné), editio expurgata či purificata (lat. vyčištěné). Kastigátorovy editorské
přístupy jsou charakteristické též pro vydání „ad usum delphini“. Původně tak bylo označováno 64 textově upravených,
přeložených a slovníčkem doplněných svazků antické literatury určených primárně k povinné četbě syna Ludvíka XVI.
Jejich náklad nepřesahoval 200 kusů. V humanistické praxi bylo poměrně běžné každý další přetisk označovat slovy
editio ultima (lat. poslední). Dnešní bibliografie termín vydání poslední užívá k označení edice, jíž se dalších přetisků už
nedostalo.
10.2
Dle způsobu výroby, výše nákladu a dalších technických kritérií rozeznáváme např. vydání bibliofilní a vydání
přednostní. Pro bibliofilní edici je charakteristický velký objem umělecko-řemeslné manuální práce, kvalitní typografie a
originální knižní vazba. To jsou rysy, které z hlediska vyšší prodejní ceny staví bibliofilii proti vydání lidovému,
pořízenému kvůli nízké pořizovací ceně naopak s minimálními výrobními náklady. Charakteristickým rysem bibliofilií je
také malý náklad nepřesahující desítky, nanejvýše stovky výtisků. Tím se bibliofilie vyhranily jako antipod též k vydáním
masovým – namnoze technicky i umělecky pokleslým (neboť nejmenší náklad tu začínal u 50.000 exemplářů).
V jistých ohledech se bibliofilní vydání formálně blíží luxusnímu vydání, jehož typografie lidová a masová kritéria
nápadně překračuje. Skvostně pojaté edice, vyznačující se množstvím ilustrací, procovskou vazbou nebo nákladným
knižním pouzdrem, vznikaly již od 16. století, ale největší rozkvět zaznamenaly o 200 až 300 let později. Směřovaly
k bohatší vrstvě čtenářů a sběratelů a na rozdíl od formálně příbuzných vydání bibliofilních zpravidla neměly omezený
náklad. Kritéria luxusních edic splňují některá vydání jubilejní, kam řadíme alba, almanachy nebo jiné obrazové knihy
vzniklé u příležitosti výročí soukromé osoby či instituce.
Byla-li menší část nákladu vyrobena z dedikačních a reprezentačních důvodů poněkud odlišněji nežli zbytek jedné a téže
edice, jde o vydání přednostní. Odlišnosti zasahují pouze formální rovinu exemplářů. U části nákladu bývala
upřednostněna méně obvyklá tisková látka (barvený a mnohdy příjemně parfémovaný papír či dokonce pergamen, ba i
hedvábí). Část nákladu dostávala též honosnější knižní vazbu. Přednostní čili dedikační exempláře získaly nejednou ráz
bibliofilií také kolorováním, podpisem autora a vlastnoruční dedikací. Prvním tiskařem, který od roku 1494 počal náklad
dělit dle komerčních i uměleckých hledisek, byl Aldo Manuzio st. Pro přednostní exempláře bibliofilií 19. a 20. století,
vydávaných týmž způsobem, jsou charakteristické ještě podpisy ostatních tvůrců (ilustrátor, knihvazač, nakladatel,
tiskař) a čísla výtisků (rukou, nebo razítkem 1/10 znamenající první exemplář z deseti číslovaných).
Zatímco označení menší části nákladu za vydání přednostní je z hlediska knižní kultury 19. a 20. století zcela legitimní,
méně exaktních důvodů nacházíme pro užití termínů vydání paralelní a vydání variantní. Oba termíny jsou spjaty pouze
se sférou starých tisků. Užívala je česká pozitivistická knihověda k označení těch exemplářů, které se od zbytku nákladu
nějakým způsobem odlišují. Poněvadž názory na rozlišení paralely a varianty po desetiletí kolísají, domácí bibliografická
praxe je v těchto otázkách krajně subjektivní. Jednodušší situace panuje naopak v zahraniční, kde se rozdíly mezi
paralelním a variantním typem edice nehledají a exempláře jakkoli odchylné od zbytku nákladu jsou označeny za nové
vydání. Posuzujeme-li odchylný exemplář a zbytek nákladu, o vydání paralelním se hovořilo tehdy, spočívaly-li rozdíly
pouze v opravách sazby. Nejčastěji šlo o nápravu mylného číslování listů, sloupců a stran. Analogicky bývala za paralelu
označována oprava letopočtu v impresu. Jako paralelní vydání byly chápány také výtisky s ortograficky čistší sazbou.
Paralela k témuž vydání vznikala také užitím odlišné tiskařské barvy, např. objevila-li se v nadpisu namísto červené černá.
Pokud se však některé exempláře od zbytku nákladu odlišovaly podstatnějšími zásahy do tiskových forem, hovořilo se o
vydání variantním. Byla-li chybnou manipulací v knihtiskařském lisu poškozena sazba, její rekonstrukce se někdy
z nedbalosti a někdy úmyslně odklonila od předlohy. Změny pak zasáhly nejen grafický rozvrh (zalomení řádků), ale i
věcnou rovinu určité části textu. Za variantní byly dále označovány výtisky s obměněnými ilustracemi, které nahrazovaly
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technicky už nedostačující obrazový aparát původní. V žádném případě sem však nepatřily exempláře lišící se počtem
hlubotiskových příloh, neboť k rozrůznění původně homogenního nákladu přispíval už knihvazač, který kvůli snížení
prodejní ceny do některých exemplářů původně zamýšlený frontispis či jiné přílohy nevevázal. Přílohy vyřezávali, i když
s jinými motivy, také čtenáři. Takto postižené výtisky nelze pojímat jako variantní, nýbrž porušené. Tam, kde v rámci
jedné homogenní edice (spíše však řekněme pracovního cyklu) byla pragmaticky vyměněna dedikace, se výpovědní
hodnota vydání jako celku narušuje a vytváří se již nový vydavatelský objekt. Také zde neuvažujeme o variantě, ale o
novém vydání.
Nový vydavatelský objekt vzniká dále spojením tiskařských složek pocházejících z minimálně dvou časově rozdílných
výrobních cyklů. Takové případy nastávaly, když tiskárna natiskla určité části díla ve větším nákladu a přebytečné archy
použila při přípravě vydání nového, které – pokud je tato okolnost ovšem objevena – nazýváme vydání smíšené. Byl-li ke
starším nerozprodaným výtiskům připojen pouze dodatečně vzniklý titulní list s evidentně mladším impresem či jinak
aktualizovanými údaji, hovoříme o vydání obálkovém.
Tento typ však nelze zaměňovat s vydáním titulovým, v němž se některé exempláře původně homogenního nákladu na
knižním trhu prezentují z obchodních důvodů několika odlišnými titulními listy současně. Nejčastěji šlo o to, že
v některých exemplářích, určených k distribuci knihkupcem, je impresum knihkupcovo, a ta část nákladu, kterou si pro
obchodování ponechal tiskař, byla v impresu podepsána výrobcem.
10.3
Třetí, zcela samostatnou a specifickou skupinu vydání můžeme vytvořit hlediskem hodnověrnosti a čistoty textu. Je-li
edice založena na textu „poslední ruky“ autora, bývá na titulních stranách latinských publikací značena jako editio
authentica (lat. vydání původní) nebo editio definitiva (lat. konečné). Česky ji pojmenováváme vydání autentické.
Podílel-li se autor přímo či nepřímo taktéž na typografických návrzích či na podobě knižní vazby díla, hovoříme o vydání
originálním. Každý z výtisků má pak nárok být pojmenován autorskou knihou. Od konce 19. století se autorská kniha
nejčastěji vyskytuje ve sféře bibliofilií a jiných soukromých tisků.
Vydání založené na autorově výslovném souhlasu se zveřejněním díla se nazývá autorizované. Souhlas se přitom netýká
pouze autentického textu „poslední ruky“, nýbrž i jeho překladů a adaptací. V praxi je tento způsob vydání svázán se
vznikem a uplatňováním autorského práva. Aby byla síla autorizace ještě více podtržena, vydání může být označeno „ne
varietur“ – jeho text je autorsky definitivní a – jak poukazuje latinský výraz – nesmí být v budoucnosti již měněn.
Opakem je vydání neautorizované čili vzniklé bez autorova souhlasu se zveřejněním. Lavinovité množství
neautorizovaných vydání minulých staletí plynulo z neexistujícího autorského práva. Na titulních stranách některých
latinských edic je neautorizované vydání značeno termínem editio spuria (lat. nečistá, špinavá).
Text schválený v rámci předběžné cenzury kompetentní institucí bývá v tisku označován jako vydání aprobované. O
aprobaci čili schválení informuje většinou poznámka na rubu titulního listu. Podobné znaky vykazuje vydání vzorové,
poněvadž představuje textově závaznou edici, která je vzorem (předlohou) pro další, nová vydání. Charakteristický je
především pro liturgickou literaturu, obnovovanou tiskem na pokyn a pod dohledem nejvyšších církevních hodnostářů.
Titulní strany latinských publikací ho avizují obvykle termínem editio typica (lat. vydání vzorové). Poněkud odlišný
význam má ovšem termín standardní publikace. Takto označujeme dílo, které je v určité oblasti naukové literatury
považováno za měřítko kvality žánrově, tematicky nebo ilustračně příbuzných zpracování. Standardní úroveň botanické
příručky vykazuje kupříkladu široce oblíbený Mattioliho Herbář jinak Bylinář (Praha 1562). Naopak za nestandardní lze
považovat náš překlad Münsterova díla Kozmografia česká (Praha 1554), poněvadž zde chybí pro žánr tolik
charakteristické mapy a veduty.
10.4
Čtvrtá a poslední skupina vydání navazuje na předchozí typy edicí a týká se zveřejňování textů vzniklých na základě
textologického studia. Na prvním místě je třeba uvést vydání dokumentární, což je forma zpřístupnění některého z
textových pramenů, která počítá s maximálně možným zachováním všech grafických, ba i optických vlastností psané či
tištěné předlohy. Děje-li se tak pomocí knihtisku, vzniká vydání diplomatické. To se pořizuje transliterací (lat. trans =
pře-, littera = písmeno) čili formou písmenkového přepisu. Prvořadým cílem je věrně zachovat grafické vlastnosti
předlohy včetně morfologie sazby. Proto se repertoár moderního tiskového písma dle nutnosti doplňuje o nově
zhotovené nápodoby původních slitků a zkratek. Tato technologie se ke zveřejňování unikátních exemplářů užívala ještě
počátkem 20. století, ale s masovým rozvojem fotografie a polygrafických technik byla vytlačena vydáním
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faksimilovaným. Jeho výsledný produkt se nazývá faksimile. Většinou jde o věrné napodobení rukopisné či tištěné
předlohy (cimélie) nebo trojrozměrného předmětu (pečeti) s cílem ochránit a široce zpřístupnit originální objekt.
Nejstarší poměrně věrné náhrady vznikaly již v 16. století, kdy se při nápodobě středověkých kodexů velmi dobře uplatnil
mědiryt. Od poloviny 19. století, kdy se faksimilování rozrostlo do větších rozměrů, byla s úspěchem využívána litografie.
I když později výrobu obohatily nové, fotomechanické postupy, čas od času vznikaly edice ještě na bázi ruční sazby. To je
případ jubilejního vydání Kroniky trojánské (Praha 1918), k jehož sazbě byla užita věrná kopie původní bastardy.
Vedle dokumentárního neboli pasivního vydání rozeznáváme vydání kritické, které zpřístupňuje text s využitím vědecké
kritiky jako základního předpokladu transkripce (lat. trans = pře-, scribere = psát). Při transkribování se normalizuje z
jazykového i literárního hlediska nepodstatný grafický ráz památek a všechny relevantní a historicko mluvnicky
zdůvodnitelné jevy jsou naopak úzkostlivě zachovány. Kritické vydání se navenek realizuje jako vydání vědecké a vydání
čtenářské. O vědeckém mluvíme tehdy, obsahuje-li standardizovaný průvodní aparát (úvod, všestranný rozbor
editované předlohy, různočtení, textově kritické poznámky, vysvětlivky a diferenční slovník). Nejstarší vědecké vydání
v dějinách českého knihtisku pořídil Pavel Ješín z Bezdězí pro dílnu Daniela Carolida z Karlsperka. Edice pod názvem
Kronika stará kláštera boleslavského (Praha 1620) zpřístupňovala rukopisně tradovanou Kroniku takřečeného Dalimila
z počátku 14. století. Speciální formou vědecké edice je vydání synoptické, v němž se zpřístupňuje několik textových
pramenů díla, a to většinou prostřednictvím sloupcové sazby, která dává opticky vyniknout jednotlivým odlišnostem.
Opakem vědeckého vydání je vydání čtenářské. Neliší se od něho ovšem v prezentaci textu, ale poněvadž směřuje
k širším vrstvám vnímatelů, standardní textově kritický aparát odpadá a věcné vysvětlivky jsou zařazeny jen
v nejnutnějších případech.

11 NĚKTERÉ ŽÁNRY NÁBOŽENSKÉ TIŠTĚNÉ LITERATURY
Každému, kdo se bude vážně zabývat starými tisky, musí být povědomá nejen jejich formálně typografická a uměleckořemeslná stránka, ale i obsah – a když ne obsah, tedy alespoň žánr čili soubor morfologických postupů pro vyjádření
určitého obsahu. Množství žánrů se s přibývajícími stoletími rozrůstalo, neboť jde o kategorii závislou na lidských
potřebách a na lidském poznání. Řečeno ještě pregnantněji: nový žánr vzniká proto, že si ho vynutila existence nového
obsahu díla. O stabilizaci žánrové struktury, v níž se mísily žánry starověké i středověké literatury s žánry novými, se
zasloužil zejména knihtisk.
Velmi dobře to vidíme zejména na liturgické literatuře, jak nazýváme soubor oficiálních knih upravujících charakter a
průběh bohoslužeb, pravidelných modliteb církve, udílení svátostí i dalších obřadů (svěcení, požehnání, průvody). Počet
těchto příruček se měnil jak v čase, tak dle míst a přirozeně i dle konfese. Zatímco standardizaci nestálého rukopisného
textu zaručil již knihtisk v 15. století, vlastní systém středověké katolické liturgiky se zjednodušil a ustálil až po
tridentském koncilu a zvláště pak od 17. století. Dnes za základní knihy římsko-katolického obřadu považujeme breviář,
ceremoniál, martyrologium, misál, pontifikál a rituál.
Nejdůležitější římsko-katolickou liturgickou příručkou, která upravuje vysluhování mše svaté, je misál. Vznikl na přelomu
10. a 11. století spojením dříve samostatných mešních knih. Tištěný misál uváděla celostranná ilustrace na rubu titulního
listu. Zobrazovala světce v roli ochranitelů (patronů) příslušné diecéze, např. v misálech pro pražskou diecézi sv.
Vojtěcha, Zikmunda, Víta a Václava s praporcem. Stojící figury byly obvykle rámovány náznakovým portálem. Úvodní text
obsahuje kalendář velikonoc a ostatních svátků, obecně platné předpisy a kněžské modlitby. Po úvodu přichází Proprium
de tempore obsahující mešní texty čili officia pro neděle, všední dny a některé svátky. Modlitby
předcházející transsubstanci se nazývají obecně preface. Jádro mešního řádu tvoří pak Canon missae. Na znamení
výjimečnosti i z potřeby zachovat tento velmi namáhaný a nejčastěji používaný oddíl byl kánon ještě v 16. století tištěn
na pergamenu, později pak alespoň na silnějším papíru. Na začátku přicházel obvykle kánonový obraz. Tím bylo
Ukřižování, doplněné asistenčními figurami Panny Marie napravo a sv. Jana nalevo (v kompozici se případně vyskytují i
nástroje Kristova utrpení a andělé zachycující do kalichů Kristovu krev a na obloze bývá srpek zachmuřeného Měsíce a
zářící Slunce). Vlastní kánon tvoří modlitby doprovázející proměňování (úvodní text počíná slovy „Te igitur,
clementissime Pater“). Výzdobu iniciály T ve tvaru kříže tvořila biblická scéna (Obětování Izáka, Povýšení hada). Iniciála
takřka vždy vykazovala výjimečnou iluminační a grafickou úroveň. Za poslední nedělí Propria de tempore následuje
druhá podstatná část misálu, totiž Proprium de sanctis. Obsahuje officia pro svátky církevního roku řazená po měsících
od listopadu do listopadu. Závěrečný oddíl misálu představují formuláře k obřadům specifickým, zejména záslibným,
zádušním a posvěcovacím. Vedle toho jsou zde shromážděny formuláře ke zvláštním obřadům, které jsou povoleny jen
určitým diecézím. Byly-li tyto formuláře tištěny samostatně, příručka se označovala jako missale speciale.
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První úplné misály počaly vycházet od roku 1474 v Miláně. Nejstarší missale plenarium tištěné na sever od Alp je
datováno 1476 a pochází z plzeňské dílny takřečeného Tiskaře Arnoštových Statut. Teprve pak následovaly další tisky pro
diecéze ve Francii, Polsku, Švédsku, Španělsku a Anglii. Do konce 15. století je evidováno přes 300 vydání misálu.
V průběhu 16. století se celkový počet misálů zvýšil více než trojnásobně (další tisky pražského misálu však obstarávaly
po roce 1476 už jen zahraniční dílny v Bamberku, Lipsku, Norimberku a v Benátkách). Poněvadž jednotlivé diecéze po
staletí vnášely do obřadů a modliteb různé odchylky, tridentský koncil ustanovil za obecně závaznou revidovanou verzi
Missale Romanum (Roma 1570).
Druhou nezbytnou liturgickou příručkou je breviář přinášející výňatky z latinských náboženských textů určených kléru ke
každodenní recitaci (obdobně tvořený soubor pro laiky, o němž bude ještě řeč, nazýváme hodinky). Breviář se čte ve
stanovené denní i noční hodiny povinně (odtud lat. synonymní označení officium canonicum). Úplný breviář obsahuje
úvodní kalendář pevných církevních svátků, žaltář zredigovaný v 6. století sv. Benediktem, antifony a responsoria
vkládaná mezi recitované či zpívané žalmy, dále hymnář zavedený do liturgie již sv. Ambrožem ve 4. století, pasáž
s umělými biblickými písněmi (cantica) a konečně takřečené lekce (lectiones) čili čtení z Bible, pasionálu či ze životů
svatých. Jednotlivé části se pojímaly buď do jediného svazku, nebo se členily na zvláštní díl „zimní“ (pars hiemalis pro
období od adventu až do velikonoc) a díl „letní“ (pars aestivalis zahrnující období mezi velikonocemi a adventem),
případně ještě na menší úseky označované jako pars vernalis (část „jarní“) a pars autumnalis („podzimní“). Nejstarší
tištěné breviáře vznikaly v 70. letech 15. století pro potřebu italských řeholních řádů. O desetiletí později přicházejí ve
Francii a Španělsku tisky diecézních breviářů. Různorodá skladba breviáře se ustálila až v 16. století, kdy usnesením
tridentského koncilu bylo publikováno závazné Breviarium Romanum (Roma 1568). Také tisků breviářů pro pražskou a
olomouckou diecézi se ujímaly zahraniční dílny, a to v Benátkách, Štrasburku a Vídni.
Liturgická příručka určená nižšímu kléru a upravující zejména udělování svátostí (křest, přijímání, svátost manželská,
biřmování, pokání, poslední pomazání) se nazývá rituál. První tištěné datované Rituale Romanum pochází z Florencie
1476. U nás nejstarší příručku tohoto typu rozšířil takzvaný Tiskař Arnoštových Statut. Tradičně, ale nepřesně ji
nazýváme Agenda Pragensis (Plzeň? po 1476). Agendou se však označují liturgické příručky upravující prostší obřady
nekatolických církví. Liturgickou příručku obsahující návod pro ceremonie příslušné biskupovi, především u svěcení osob,
míst a věcí pojmenováváme jako pontifikál. Obdobné texty upravující papežské mše nazýváme ceremoniál. Poslední
římsko-katolickou kodifikovanou liturgickou příručkou je martyrologium. Obsahuje soupis všech mučedníků a ostatních
světců opatřený krátkými životopisnými črtami. Soupis je sestaven na způsob kalendáře podle měsíců a dní nikoli
církevního, ale běžného roku (počíná tedy 1. lednem).
Po těchto poznámkách k liturgické literatuře se nabízí velké téma Bible, které zde omezíme jen hlediskem knihovědným.
Nejstarší tisky měly podobu blokových knih se scénami Kristova života a nazývaly se Bible chudých. Rukopisná tradice
tohoto zobrazovacího cyklu vznikla už ve 13. století s cílem napomoci nižšímu, sotva gramotnému kléru zvanému
„pauperi praedicatores“ (odtud lat. Biblia pauperum). Od poloviny 15. století byl knihtiskem vydáván úplný text vulgátní
bible. Tak nazýváme latinské znění přeložené a zredigované ve 4. století sv. Jeronýmem a kanonizované tridentským
koncilem 1546. Nazývá se proto Vulgáta (lat. editio vulgata = všeobecně užívané vydání). Dnes známe více než 90
latinských vydání vzniklých do roku 1500, a to vesměs v německých tiskárnách a ve švýcarské Basileji, méně už v dílnách
italských a francouzských. Nejstarším latinským tiskem v Německu a na světě vůbec je Gutenbergova Biblia latina (Mainz
ca 1454?-1455), zkráceně označovaná v odborné literatuře dle počtu řádků jako „B 42“. V přednáškách o dějinách
knihtisku se k ní ještě vrátíme. Basilejské vydání ca 1474 realizoval tiskař Bernhard Richel, který okraje textu poprvé
doplnil vysvětlujícími margináliemi. Členité zrcadlo sazby pro glosovaná vydání vypracoval během 80. let basilejský tiskař
Johann Amerbach (u nás tuto typografickou praxi převzala v Kralicích Tiskárna bratrská). Biblické verše byly poprvé
pročíslovány v latinském tisku Roberta Estienna nejst. a Konrada Badeho Biblia utriusque Testamenti latina (Genève
1555). Během 16. století vyšlo na jazykově německých územích více než 190 vydání bible v národním jazyce či
jihoněmeckém dialektu (česká bible se během téže doby dočkala pouhých 12 edicí, z toho dvakrát v cizině). Znamená to,
že pro německy mluvící část Evropy tehdy Bible představovala jednoznačně nejvydávanější knihu. První úplné Lufftovo
vydání Lutherovy Wartburské bible ve Wittenberku 1534 doprovází 124 drobnějších dřevořezů se značkou Mistra MS
(kopie pak ještě dlouho kolovaly kupříkladu v Praze počínaje Biblí českou neboli Severinovou od 1537). Od Lutherovy
smrti 1546 bylo jen ve Wittenberku do roku 1626 realizováno dalších více než 75 vydání jazykově německé Bible
s předpokládaným úhrnným nákladem 200.000 exemplářů. Tato nadprodukce kompletní Bible i desítek dílčích biblických
knih není s žádnou zahraniční (a tím méně českou) aktivitou srovnatelná. Pořizovací ceny Bible proto klesly, ale nikoli
nadlouho. Zlevnění bylo přechodné a trvalo pouze do nástupu mědirytové ilustrace před polovinou 17. století. V této
době se totiž v zahraničí objevují velkolepé obrazové knihy pojmenovávané též biblia picta nebo icones biblicae. Jejich
specifikum tkvělo v převládající složce výtvarné, doprovázené buď pouhým biblickým motem, anebo nanejvýše krátkými
jedno či dvojjazyčnými verši. Barokní knižní kultura v nich bezděčně navazovala na celostranné deskotisky blokových
knih a na Dürerovo zpracování Apokalypsy a Pašijí. V 18. století zájem o obrazové Bible poněkud zeslábl, zato však počaly
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vycházet edice doplněné grafickými reprodukcemi maleb Rubense, Picarda, Raffaela, Veronese aj. Tento trend vyvrcholil
během počátečních tří desetiletí 19. století v programu německých nazarénů, jejichž zásluhou se katolicky zabarvený
romantismus projevil monumentální biblickou ilustrací inspirovanou především Raffaelem.
Po tomto úvodu se v krátkosti podívejme na biblické tisky domácí. První Bible vyšla v Čechách tiskem roku 1488 u
takřečeného Tiskaře Pražské bible. Zároveň je i první slovanskou tištěnou biblí vůbec. Vydání finančně zajistili tři
staroměstští patricijové a kramář Severin, na jehož nakladatelské aktivity navázala Tiskárna severinsko-kosořská. Bible
řečená Pražská (Praha 1488) i následující s uzuálním názvem Kutnohorská (Kutná Hora 1489) z dílny Martina z Tišnova
jsou tištěny domácí bastardou. Kutnohorská bible je první ilustrovaná česká Bible. Obsahuje velmi zjednodušené a
zmenšené imitace německé Kobergerovy Bible norimberské z roku 1483. Tradičně se rozlišuje vydání Bible se znakem
Kutné hory ve funkci signetu a vydání bez znaku. Prvotisk Bible pražské se stal textovým východiskem pro Bibli českou
zvanou Benátská (Venezia 1506). Volba benátské tiskárny Petera Liechtensteina je nasnadě, neboť žádné domácí
středisko po 1500 si tak náročnou zakázku dovolit nemohlo. Liechtensteinova výpomoc, podpořená financemi tří
pražských měšťanů, nebyla v té době ničím neobvyklým, neboť jeho firma přijímala zakázky i z jiných mimoitalských
diecézí. Pracovalo se domácí bastardou, na rozdíl od předešlých dvou biblických tisků již diakritizovanou. Starý zákon je
oproti tiskům 1488 a 1489 obohacen o Čtvrtou knihu Ezdrášovu, která pak byla přetiskována ve všech dalších vydáních
vyjma bratrských. Do Nového zákona přešla z obou prvotiskových znění apokryfní epištola sv. Pavla k Laodicenským. I
ona se vyjma bratrských edicí nachází ve všech českých biblích vydaných do roku 1613. Řazení jednotlivých knih se
později stalo závazné pro všechna kompletní vydání až do konce 18. století.
S Vulgátou komparovaný a jazykově zmodernizovaný text Bible benátské přešel i do následujících dvou Biblí
pojmenovávaných jako severinky (Praha 1529 a 1537). Ačkoli obě vydání Pavla Severina z Kapí Hory byla zakrátko
rozebrána, k finančně i řemeslně náročné reedici se neodhodlala žádná domácí tiskárna. Nejbližším a z minulosti navíc
prověřeným střediskem, které tuto úlohu na sebe vzít mohlo, byl Norimberk. Zde také tiskař Leonhard Milichthaler
připravil Bibli českou neboli Norimberskou (Nürnberg 1540). Je to vůbec první Bible tištěná na jazykově německém
území jinak než řecky, latinsky a německy. Milichthalerovo české vydání je pouhým sazečsky zmenšeným přetiskem
textu (nikoli obrazového doprovodu) druhé severinky 1537, a textově tudíž závisí opět na Benátské bibli. Nakladatelskou
roli plnil Melchior Koberger, potomek prvotiskaře Antona Kobergera st. Českého objednatele však jménem neznáme.
Pentateuch Bible norimberské vydal samostatně v Norimberku 1541 ještě Jan Günther, budoucí tiskař na Moravě.
Bible české zvané obecně melantrišky jsou nazvány po tiskaři Jiřím Melantrichovi. Mezi léty 1549-1577 vyšly v pěti
vydáních. Přestože je to počet, na něhož až do dob nejnovějších nedosáhla žádná jiná domácí tiskárna, všeobecný přínos
melantrišek bývá až nespravedlivě zastiňován šestidílnou Biblí kralickou. Text v zásadě zachovává revidované znění
druhé severinky. Jen tři Melantrichovy edice však prošly novou textovou a jazykovou redakcí: první 1549, druhá 15561557 a čtvrtá 1570. Na redakci spolupracoval významný český humanista a literát Sixt z Ottersdorfu. Poprvé přeložil Třetí
knihu Makabejských (v jiném překladu později obsaženou i v bratrských edicích), Putování sv. Pavla a Tabuli ke Skutkům
apoštolským. Nový zákon znovu srovnal s řeckou předlohou. Čtvrté vydání 1570 přináší z hlediska ilustračního aparátu
českých biblí zásadní změnu, neboť Melantrich nechal vlastním nákladem pořídit nové, manýristické štočky. Kresebné
předlohy zajistili dva italští umělci žijící v Praze, Florian Abel a Francesco Tertio. Poněvadž dosavadních šest ilustrovaných
biblických tisků českého původu vydaných mezi prvotiskem 1489 a třetí melantriškou 1560/61 užívalo vesměs kopie
německých dřevořezů, je teprve tento doprovod z roku 1570 prvním původním a nadto koncizním souborem biblických
ilustrací v Čechách (obdobně průkopnická role připadla až později Josefu Mánesovi 1862-1865). Zbylé dvě melantrišské
biblické edice, o nichž doposud nebyla řeč, totiž třetí z let 1560-1561 a pátá 1577, jsou jen přetisky. I tak se ovšem liší
ortograficky, rozměrem zrcadla a sazbou, kustody, dekorem, obrazovým aparátem a ovšemže i dedikacemi. Žádný
z Melantrichových biblických tisků tak není po typografické stránce totožný. Melantrichova vydání 1577 se přidržela
Bible česká Samuela Adama z Veleslavína (Praha 1613), která je dedikována stavovským defenzorům. V této takzvané
Veleslavínově bibli však nově přibylo číslování veršů – v jazykově českých vulgátních biblích to bylo poprvé.
Šestidílná Bible česká neboli Kralická vyšla z Tiskárny bratrské 1579-1594 na náklad Jana z Žerotína a za tiskařského
dohledu Zachariáše Solína. Představuje první úplný překlad Bible do češtiny nikoli z Vulgáty, ale z původních jazyků. Na
revizi textu a na překladu, který se opíral o mluvnickou normu Blahoslavovy rukopisné Gramatiky české 1571, pracovali
Jan Eneáš Boleslavský, Jan Capito, Izaiáš Cibulka, Jan Efraim, Lukáš Helic, Pavel Jesenius, Mikuláš Albert z Kaménka a
Ondřej Štefan. Vzorem byla u Christopha Plantina tištěná Biblia sacra (Antwerpen 1569-1573) zvaná též Polyglota
antverpská (polyglota je paralelně vícejazyčné vydání Bible). Slovesné kvality překladu zařadily Bibli kralickou mezi
kodifikační příručky humanistické češtiny a v 19. století se na Slovensku staly základem spisovného jazyka evangelíků
zvaného bibličtina. Do kralického textu nebyly pojaty Jeronýmovy předmluvy. Jejich místa zaujaly předmluvy
překladatelů a editorů. Není zde ani epištola sv. Pavla k Laodicenským, naopak jako u Melantricha i zde přichází Třetí
kniha Makabejských. Jako novum českých biblických překladů jsou do samostatného svazku vřazeny apokryfy.

Petr Voit: Nauka o starých tiscích

52

Charakteristické zrcadlo sazby členěné na středový hlavní text a boční komentáře není samo o sobě ničím novým.
Přichází již v 80. letech 15. století u basilejských glosovaných vydání latinské Bible (Johann Amerbach). Kraličtí editoři se
inspirovali též typografií ženevských biblických tisků Roberta Estiennna nejst. Úzké sloupce vlastního textu obklopuje
bohatý exegetický a filologický aparát, zejména překlady hebraismů, synonyma usnadňující pochopení obtížnějších
výrazů jakož i exegetické vysvětlivky a obecná naučení pro kazatele. Zatímco takto vybavená a novými rejstříky opatřená
Bible směřovala spíše k praxi bratrských duchovních, zestručněná verze bez komentářů a dílčích předmluv, publikovaná
v jednom dílu 1596 a znovu 1613, vycházela vstříc nejširším vrstvám.
Od 60. let 17. století se o nový překlad v souladu s usneseními tridentského koncilu zasazovali postupně tři pražští
arcibiskupové. Již tento fakt ukazuje, že překladatelská a editorská práce jezuitů Jana Barnera, Jiřího Konstance a Václava
Matěje Štajera byla náročná a zdlouhavá. Za základ posloužil text Bible benátské, který byl srovnán a místy nově
přeložen dle latinské Vulgáty. Přihlíželo se také k Melantrichově textové tradici, ba i ke kvalitám kralického překladu.
Jednotlivé biblické knihy byly překládány a vydávány postupně. Nejprve vyšel roku 1677 Nový zákon, proponovaný
jakožto druhý díl celé Bible, a po něm 1712 druhá část Starého zákona (Proroci-Knihy Makabejské) a konečně 1715 první
část Starého zákona (Pentateuch-Ecclesiasticus). Poněvadž tisk této Bible české (Praha 1677-1715) probíhal s finanční
podporou Dědictví sv. Václava, vydání se obecně nazývá Svatováclavské. Jediná dílna, která se tak velkého projektu
mohla ujmout, byla pražská Tiskárna jezuitská. Ze svých zásob dodala většinu iniciál a barokní viněty. K sazbě textu užila
ovšem Melantrichův švabach. Mimo to byl z melantrišských biblických edic 1570 a 1577 resuscitován i původní ilustrační
materiál.
Nejstarší tištěné vydání úplného nečeského biblického textu vzniklo na našem území teprve v době mezi prvním a
druhým vydáním Bible svatováclavské. Biblia sacra (Praha 1756) vyšla péčí pražské Tiskárny arcibiskupské. Text Bible
svatováclavské převzala další Bible česká (Praha 1778-1780), jejíž vydavatelé Fortunát Durych a František Faustin
Procházka ve snaze podržet vysokou jazykovou kulturu také přihlíželi i ke kralickému překladu. Tato Bible DurychovaProcházkova nebo též Císařská byla v souladu s nařízením Marie Terezie vypravena jako široce dostupná kniha levně,
bez ilustrací. Se stejným zřetelem vytiskla pražská Tiskárna normální školy za redakce Jana Schmida a Kryštofa Fischera
německý pandant Die ganze heilige Schrift (Praha 1781). Tři vydání nekatolické Bible české zvané dle místa tisku Hallské
(Halle/S. 1722, 1745, 1766) vznikla především pro potřeby českých exulantů v cizině, ale své čtenáře i přes tlak cenzury si
našly pochopitelně také v Čechách. Velká poptávka dovolovala až pětitisícové náklady. Text přidržující se Lutherovy
německé Bible a kralického znění z roku 1613 obsahoval i apokryfní knihy. Všechny hallské Bible jsou krom frontispisu
neilustrované. Mladší nekatolické Bible 19. století byly tištěny ponejvíce v Berlíně, Kyseku a v Budapešti. V Praze
publikované katolické Bible se tradičně pojmenovávají nikoli místem vydání či dle tiskaře, ale dle editora. Kupříkladu
trojdílná Bible česká Bezděkova (Praha 1862-1865) je opatřena úvodním obrazem a třiatřiceti iniciálami Josefa Mánesa.
Mimo to text doprovázejí ještě tabule reprodukující starší práce Dürerovy, Raffaelovy, Brandlovy aj.
Dalších žánrů náboženské literatury se dotkneme jen zběžně. K nejstarším patří zajisté legenda neboli veršovaný či
prozaický útvar středověkem schematizované náboženské epiky vypravující bez nároků na historickou přesnost o životě,
skutcích, zázracích a především o mučednické smrti skutečné osoby, tedy světce či světice. Pro tuto literaturu, která
tvořila těžiště nejstarší umělecké prózy ať již původu latinského nebo řeckého (byzantského), existuje souhrnné označení
hagiografie. Dle obsahu rozeznáváme typ legendy zvaný passio (těží z kontrastů života a smrti), typ pojmenovaný vita
(propaguje spíše všední život světce a slouží pak jako exemplum), typ translationes (akcentuje prvek přenesení mrtvého
těla a jeho pochování) a typ miracula (zpracovává část životopisu týkající se zázraků). Tyto deriváty vznikaly z konkrétní
potřeby církve (součást kanonizačního procesu), z politických důvodů anebo jako projevy upřímné zbožnosti autorů.
Dějové postupy, poutavé motivy zázraků a sebeobětování pro víru učinily z legendy nesmírně oblíbený a rozšířený žánr,
který plnil též funkce nepočetné literatury zábavné a dobrodružné. Vývoj legendy totiž osciloval mezi dvěma odlišnými
směry. První, založený na potlačování prvků svatosti a zázraků, vedl k rozpadu morfologických funkcí a k transformaci
legendy do roviny zábavně vnímaných knížek lidového čtení a kramářských písní (Alexius, Dorota, Eustachius, Kateřina,
Šebestián aj.). Druhý vývojový proud nesený potřebami protireformace rehabilitoval legendu jednak ve formě kázání
(průkopnicky zde působil Jiří Barthold z Braitenberku) a kancionálové písně (Šimon Lomnický z Budče) a jednak v její
původní sólové podobě i ve sbírkové formě zvané pasionál. Tak nazýváme sbírku legend různých dob a národů
rozdělenou podle pořádku církevního roku. Od 7. století obsahovala sbírka v podobě martyrologia jen látky mučednické
(typ passio), o šest století později rozvíjející se sekularizovaná podoba zahrnovala již podrobné legendy všech typů.
Nejoblíbenějším a nejvlivnějším se stal pasionál „Legenda aurea sanctorum vulgo Historia Lombardica“, který ve 13.
století sestavil janovský arcibiskup Jacobus de Voragine. Jeho Zlatá legenda patřila ke kmenovým titulům středověké
rukopisně šířené literatury. V 16. století, kdy se pasionál jako takový ocitl na okraji čtenářských i edičních zájmů a
legendární látky žily většinou jen v adaptacích s umírněnými prvky svatosti a zázraků, byla Voraginova Legenda aurea
bezmála jediným neustále přetiskovaným dílem tohoto žánru. Rehabilitace žánru je opět spjata s barokem.
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V souvislosti s breviářem jsme narazili na termín hodinky. Tak označujeme soubor výňatků z latinských náboženských
textů určený laikům k soukromé každodenní recitaci. Hodinky se v minulosti nazývaly Officium beatae Mariae Virginis
nebo Cursus (event. Coronae) B. M. V. Francouzský termín pro tato officia (livres d’heures) získal v novodobém dějepisu
umění nadnárodní platnost. Hodinky přepracované pro širší lidové vrstvy se nazývaly hortus animae, v českých verzích
zahrádka duše. Psané a iluminované hodinky se šířily již od 12. století a centrem jejich výroby byla franko-vlámská
oblast, zejména Paříž a Lyon. Od roku 1486, kdy byl tento typ modliteb poprvé rozmnožen knihtiskem pařížskou dílnou
Jeana Dupré, se hodinky spolu s donáty staly suverénně nejvydávanějším prvotiskem. Vydavatelský a čtenářský zájem
nepolevil ani během 16. století. O popularitě svědčí na 1.600 různých vydání připravených především francouzskými
tiskaři a nakladateli. Těžiště mariánských modliteb spočívalo ve výtvarném doprovodu, v nákladné knižní vazbě a
v dodatečném kolorování. Typologicko-typografická úprava vycházela z tradice rukopisných breviářů. Namísto papíru se
mnohdy používal pergamen, rozměrné pasáže byly tištěny červenou barvou, stránky lemovaly výpravné rámy
s biblickými miniaturami. Klíčová role připadla celostranným dřevořezům anebo kovorytům s obrazy světců. Podstatným
rysem výzdoby je značná námětová laicizace, projevující se mimo jiné cyklickou ilustrací Tance Smrti. Knihtisk v Čechách
a na Moravě, alespoň pokud je dnes známo, žádné hodinky tohoto výtvarného typu nevyprodukoval.
Hodinky nelze zaměňovat s modlitební knihou, která představuje soubor kanonizovaných modliteb neboli krátkých
prozaických náboženských skladeb, jež se při každodenní recitaci stávaly prostředkem individuálního kontaktu s Bohem a
svatými. Krom modliteb ranních a večerních obsahovaly modlitební knihy oddíly ke svátosti oltářní, k Trojici svaté, ke
Kristu Pánu a zpovědi. Často se lze setkat s modlitbami určenými pro čas nemoci a umírání i s modlitbami za mrtvé,
případně také s oddíly poutnických modliteb. Od liturgie poněkud separovaný reformační typ zhusta uváděl modlitby za
dar modlení, zatímco katolické verze se obracely zejména k Panně Marii a ke svatým. Některé katolické knihy sloužily
speciálně jako navedení k věčnému životu a cele byly určeny do rukou nemocných a umírajících. Jiné, podtrhující roli
mateřství, fungovaly jako knihy přímluv za těhotné ženy. Vstupní součástí některých katolických modlitebních knih byl
kalendář a tabule měnících se svátků, dle jejíhož časového schématu lze blíže datovat i exempláře bez titulního listu.
Jednotlivé modlitby jsou prokládány litaniemi. Na konec se často přitiskovaly duchovní písně z kancionálů.
K nejvydávanějším nečeským autorům patřil německý kapucín Martin von Cochem z přelomu 17. a 18. století. Některé
modlitební knihy byly vypravovány zvláště reprezentativním způsobem (kupříkladu jako chalkografy cele reprodukované
pouze rytecky). V drtivé převaze však modlitební literatura, přidržující se příručních formátů, patřila do kategorie cenově
dostupného zboží. Při ilustraci se tudíž alespoň v českém prostředí nejvíce uplatnil dřevořez. Mědirytové ilustrační cykly
jsou jen ojedinělé. Metaforický název některých knížek býval transponován do alegoricky pojatých frontispisů. Postava
klečící před pokladnicí s rituálními předměty symbolizovala název „Duchovní poklad aneb Katolické modlitby a písničky“,
ženská postava objímající patu kříže se přimykala k souboru „Patnácte modliteb“ sv. Brigity, žena s klíčem v ruce patřila
ke Cochemovým „Nebeklíčům“, dvě ženy v barokní architektuře představovaly sv. Gertrudu a sv. Mechtildu, vyobrazení
kytice upomínalo na soubor „Květná kytka z vonného koření“, ornament složený ze sedmi zámků souzníval s obsahem
pověrečného tisku „Sedm svatých a nebeských zámků“ apod.
Další tři žánry budou souviset se zpěvem. Soubor antifon čili krátkých jednoduchých zpěvů přednášených chórem při mši
na úvod a závěr recitovaných žalmů, případně jako odpověď na modlitbu čtenou z breviáře nazýváme antifonář. Střídavý
zpěv žalmů v závěru epoštolního čtení, kdy kněz sestupoval po stupních z kazatelny, se nazýval graduál. Později byl
termín graduál vztažen na soubor všech mešních zpěvů. Velkou dobou rukopisných a nákladně iluminovaných graduálů
bylo 16. století, kdy si jejich zhotovení objednávaly nejen kostely, ale i měšťanské cechy pro svá pěvecká bratrstva.
Soubor nenotovaných, anebo nototiskem doprovozených duchovních písní se nazývá kancionál. Systematicky
uspořádané písně se dělí na liturgické (ty jsou zpívány při mši) a neliturgické (zpívány při procesí, v průběhu pohřbu
apod.). Svod pohřebních písní se nazývá funebrál. Dějiny kancionálu počínají na prahu 16. století a odvíjejí se z tradice
středověkého antifonáře a graduálu. O rozmach a zlidovění se zasloužila německá reformace a u nás především jednota
bratrská, užívající zde označení „Písně chval božských“ nebo „Písně duchovní evangelistské“. Katolické kancionály začaly
vycházet poněkud opožděně až na počátku 17. století, zato však častěji. Časové prvenství mezi všemi kancionály bez
ohledu na místo vydání, jazyk a konfesijní příslušnost náleží českému bratrskému souboru, který je dnes dochován žel
defektním unikátem. Snad se nazýval Piesně chval božských (Praha 1501). Vypravila ho dílna Tiskaře Pražské bible.
Důležitým prostředkem náboženské výchovy mládeže i dospělých v podobě učebnice věrouky složené z otázek a
odpovědí se nazývá katechismus. Základní schéma bez ohledu na konfesijní orientaci obsahovalo výklad víry, výklad
kréda (Věřím v Boha), články o sv. Trojici, desateru přikázáních a o svátostech a základní modlitby (Otčenáš, případně
Zdrávas Maria). Součástí katechismu byly též pasáže o hříchu (lakomství, opilství, hněv apod.) a o posledních věcech
člověka. Rozsah byl dán počtem otázek (některá vydání obsahují až 1.800) a stupněm beletrizace příslušné odpovědi, do
níž se často vkládaly biblické příběhy a exempla neboli kratší prozaické útvary (např. bajka), které prostřednictvím
duchovního a morálního výkladu objasňovaly určitý problém.
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Nejužívanějším žánrem náboženské literatury s věroučným, mravoučným nebo výchovným posláním bylo kázání. Dle
formy, v níž je podáno, rozlišujeme kázání ústní a kázání fixovaná písmem či knihtiskem. S ohledem na formu vydání
hovoříme o promluvách publikovaných jednotlivě, v příležitostně tištěném sborníku anebo v postile. Poněvadž žánr
oslovuje širokou posluchačskou a čtenářskou obec, spektrum naučných a didaktických témat je značně rozmanité.
Mnohostrannost vidíme i v začlenění do liturgického pořádku. Některé promluvy rozvíjejí příslušnou perikopu čili
závazně stanovený výňatek z epištol a evangelií obsažený v obou misálových propriích a čtený ve všední dny, o nedělích i
svátcích církevního roku. Jiný typ kázání se vázal na příležitostnou událost (svatbu, narození dítěte, pohřeb).
Literární forma sloužící k vyhlášení náboženské doktriny se nazývá konfese. Pod označeními apologie, počet z víry,
symbolum či vyznání víry se objevuje ve všech reformačních proudech jako vyjádření postoje k otázkám víry a
státoprávní kodifikace náboženské svobody. Tak byla publikována 1530 Augsburská konfese (Augustana), 1562
Anglikánská konfese (Anglicana) a v Českých zemích i v zahraničí od 1503 konfese jednoty bratrské.
Na závěr se zmíníme ještě o jednom žánru, který může být dnes už málo pochopitelný. Je to odpustkový list čili forma
částečného nebo úplného prominutí trestů za skutky, které byly katolickou církví hodnoceny jako hříšné. Od poloviny 15.
století se právě jednolistové odpustky staly jedním z prvních žánrů šířených knihtiskem. Náklad odpustků se vymykal
běžným zvyklostem prvotiskové éry a dosahoval ca 5.000-18.000 výtisků. Nejstarší jednolistové tisky tohoto typu
poskytovaly plnomocné (generální) odpustky v dobách protitureckých tažení. Proto se nazývají též Turecké buly.

12 NĚKTERÉ ŽÁNRY A FORMY VYDÁNÍ SVĚTSKÉ TIŠTĚNÉ LITERATURY (I)
Hledáme-li v rámci světské literatury nejrozšířenější a nejoblíbenější žánr, pak asi připadneme na historii a kroniku. Jsou
to synonymně chápané termíny, které ve středověkém i novověkém písemnictví označovaly žánr zpracovávající dějinné
události v chronologickém sledu. Na rozdíl od análů historie a kroniky zabíraly větší časové úseky. Charakteristickým
rysem byla oscilace mezi literaturou odbornou a vyšší epikou. Beletrizační postupy dějepisců, zasahující oblast
jazykovou, stylovou i kompoziční, vřazovaly žánr do literatury umělecké a předjímaly tak novodobý historický román.
Renesanční písemnictví mimo to pěstovalo historii a kroniku také jako útvar střední epiky, který se ve formě rozprávky
stal podstatnou složkou nově vznikající beletrie a vplynul, jak ještě uslyšíme, do knížek lidového čtení. Z věcných hledisek
a geografického záběru lze historie a kroniky členit mimo jiné na světové (blížící se kosmografii), národní, lokální
(městské), institucionální (klášterní), osobní (papežů, panovníků, šlechtických rodů) a církevní. Nejstarší prvotiskaři sahali
k osvědčeným látkám válečného dějepisectví klasického období a k raným církevním dějinám. Kupříkladu někdy po roce
1476 u plzeňského Tiskaře Arnoštových Statut byla vydána první známá česky tištěná kniha, a to Kronika trojánská.
Během 15. a 16. století se do popředí zájmu čtenářů dostávala minulost národa. Velmi populární publikaci tohoto
zaměření, která v dějinách ilustrace, literatury a naší společnosti zaujímá důležité místo, u nás sestavil Václav Hájek
z Libočan pod názvem Kronika česká (Praha 1541). Dalším zvláštním typem kronik bylo čtenářsky vděčné a společensky
aktuální vypravování o životě, zvycích, politickém systému a válečných skutcích Turků. První tištěná díla zpracovávající
kronikářským způsobem vznik a běh světa spadají také ještě do 15. století. V tiskárně Antona Kobergera st. vyšla za
spolupráce Wolgemutova a Pleydenwurffova grafického ateliéru nesmírně populární Liber chronicarum lékaře
Hartmanna Schedela (Nürnberg 1493). Tisk této latinské verze byl ukončen v červenci 1493 a v prosinci téhož roku se
objevil ještě německý překlad pod názvem Das Buch der Croniken und Geschichten (Nürnberg 1493). Obě jazykové verze
této „Weltchronik“ povyšuje na dosud nebývalou úroveň ca 1.809 portrétů a vedut, které ovšem vznikly opakovanými
otisky mnohem menšího počtu štočků (takže kupříkladu štoček s autentickým pohledem na Řím zobrazoval v jiné části
textu Jeruzalém). Věrohodnost tak ustoupila do pozadí před zjevnou snahou doprovodit rozsáhlý text co nejpočetnějším
obrazovým aparátem.
Jak jsme právě na příkladu Schedelova díla ukázali, k historii a kronice měl velmi blízko také popis vzniku a vývinu světa
z geografického a astronomického hlediska. Žánr nese označení kosmografie. Nejvíce je spjat se jménem hebraisty
Sebastiana Münstera. Jeho Kosmografie z roku 1544 náleží k nejrozsáhlejším ilustrovaným knihám všech dob. Ilustrační
aparát tvořily převážně mapy a veduty. Látka byla rozdělena dle dobově platných mezníků: stvoření světa, potopa,
exodus Izraelitů, starověké říše (Babylon, Persie, Řecko, Řím), Kristovo narození atd. Münsterova Kosmografie patří mezi
nejpřekládanější světová přírodovědná díla. Jen do roku 1600 vyšlo kupříkladu na 18 vydání jazykově německých, 10
francouzských, 3 italská. Do okruhu adaptací se hlásí i česká úprava Jana a Zikmunda z Púchova vytištěná pod názvem
Kozmografia česká (Praha 1554). Edice Tiskárny severinsko-kosořské byla z finančních důvodů pořízena bez
symptomatického výtvarného doprovodu. Text „dokresluje“ několik starších narativních štočků a pouze jediná mapa,
totiž Čechy řezané dle Klaudyánova jednolistu. Hlavním magnetem se tak vedle vlastního textu mohla stát pouze škála
stylově rozmanitých iniciál, jejichž dekorativnost měla alespoň zčásti zakrýt chybějící obrazovou složku. Ačkoli takto
chudě vypravená adaptace je v edičních dějinách Münsterovy Kosmografie ojedinělá, počin Jana Kosořského z Kosoře
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patří k finančně nejnákladnějším a kvantitativně nejrozsáhlejším projevům českého knihtisku vůbec a zároveň je
to jediný reprezentant tohoto typu literatury u nás.
Některá témata i popisný způsob podání látky je vlastní také cestopisu. Popis může být orientován geograficky,
nábožensky, folkloristicky, kulturně, sociálně a politicky. Na zvýraznění některé z uvedených složek silně působil účel
cesty (diplomatický, studijní, objevitelský, obchodní, vědecký, válečný, misionářský apod.), který do jisté míry ovlivňoval
také jazyk díla a stylistické prostředky. Vedle cestopisu aspirujícího na „vyšší“ literaturu mají některá díla podobu
dokumentárních deníků, dopisů, pamětí či soukromých relací (zdaleka ne vždy pořizovaných pro čtenářské potřeby
veřejnosti).
Zatímco starověký a středověký cestopis mísil postup autentického zobrazení s fikcí (např. v Milionu Marka Pola
z počátku 14. století a ještě silněji v Mandevillově cestě kolem světa ze stejného období), renesanční a humanistické
cestopisy jsou již projevem literatury faktu, od níž se jako samostatný žánr oddělila utopie. Formou a obsahem plnil
zejména humanistický cestopis podvojné poslání, totiž vzdělavatelské i zábavné, přičemž podíl zábavných funkcí se v 18.
a 19. století zmenšoval na úkor působení naukového. První, a to německojazyčné cestopisy se knihtiskem rozmnožovaly
už v 70. letech 15. století. Ve srovnání se zahraniční produkcí je intenzita českých překladů zahraničních děl viditelně
chudší. První česky tištěný cestopis reprezentují tři překladové tisky Mikuláše Bakaláře. Jsou to původně latinský Traktát
o Zemi svaté Bernharda von Breydenbach (Plzeň 1498) a relace Ameriga Vespucciho z jeho třetí cesty 1501-1502 Spis o
nových zemích a o Novém světě (Plzeň? ca 1506). Třetím Bakalářovým dílkem je kompilát dle takzvaného Jeana de
Mandeville Knížka o putování jeho po světě, po zemi i po moři (Plzeň 1510), kterou z němčiny již na počátku 15. století
přeložil Vavřinec z Březové. První původní dílo tištěné u nás představuje Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina
Kabátníka (Litomyšl 1539 a 1542). Další cestopisy o Svaté zemi sestavili mimo jiné Oldřich Prefát z Vlkanova (tiskem
1563) a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1608).
Charakteristickým ilustračním prvkem kosmografie i cestopisu byla veduta a mapa. Vedutou rozumíme zobrazení města
či krajiny z čelného, často vyvýšeného pohledu nebo z ptačí perspektivy. Pocit prostorové hloubky nejednou dodává
figurální stafáž v popředí. Kresebně přesná knižní veduta skutečné lokality přichází už v druhé polovině 15. století a
z grafické tvorby nevymizela vlastně dodnes. Vedle ní rozeznáváme ještě neautentickou (ideální) vedutu, která sice
jakoukoli dokumentární hodnotu postrádá, ale fungovala dobře jako typizovaná ilustrace. Pojem veduta bývá někdy
nahrazován synonymem panoráma, ale nesmí se zaměňovat s prospektem čili důsledně perspektivním zobrazením
budov, ulic anebo náměstí. V kosmografiích, cestopisech a topografické literatuře byla veduta často řetězena do cyklů.
Mimo to se veduta pěstovala také jako solitérní ilustrace, a to na jednolistech, devoční grafice, novinových letácích,
v náboženské literatuře a jinde. Nejstarší tištěnou knihou s cyklickou vedutou je Breydenbachův cestopis o Svaté zemi
z roku 1486, ale nejznámějším artefaktem zdaleka ne pouze 15. století však bezesporu zůstává Schedelova
„Weltchronik“ 1493. Tiskař Anton Koberger st. pro ni nechal vyřezat asi 140 podlouhlých pohledů na města a kláštery.
První zcela specializovaná knižní sbírka vedut se nazývá Civitates orbis terrarum (Köln/R.? ca 1572-1617). Tento
velkolepý podnik organizovaný Georgem Braunem obsahuje šest svazků. Dle kresebných předloh Jorise Hoefnagela je
vyryl Franz Hogenberg. Žánr městských vyobrazení dovedla k dokonalosti rodina Merianů jednatřicetisvazkovým cyklem
o evropských státech a dílčích regionech. Jednotlivé části cyklu byly standardně nadepisovány Topographia a vycházely
ve Frankfurtu/M. během 1642-1688. Jeden svazek z roku 1650, doplněný mimo jiné trojdílným pohledem na Prahu
z Petřína od Václava Hollara, je věnován vlastivědě Čech, Moravy a Slezska.
S vedutou do jisté míry souvisí mapa neboli zmenšené a zjednodušené zobrazení půdorysného obrazu zemského
povrchu, moří, povrchu nebeského tělesa či planetárních drah. Mapa obsahuje prvky topografické (zeměpisné), politicko
ekonomické (komunikační síť, správní celky), matematické, konstrukční a doplňkové (názvosloví, vysvětlivky, grafy).
Významným orientačním prvkem je měřítko čili poměr zmenšení zobrazované skutečnosti do mapy. Speciálně
koncipovaný soubor map se nazývá atlas. Nejstarší tištěné mapy postrádaly většinou rok vydání, aby předčasně
nezestárly. Jejich názvy jsou umístěny do horní lišty, nebo častěji v nápisových páskách a kartuších. Narativní rohový
výjev přibližující přírodní bohatství či společenský život zobrazovaného regionu se nazývá parergon. Barevné plochy
vznikly ručním kolorováním. Nejstarší tištěné mapy přicházejí jakožto ilustrační doprovod naukových děl již v poslední
třetině 15. století. Nejstarší známá mapa Čech byla zpracována a vytištěna v Norimberku mezi léty 1517-1518 dle
předlohy, na jejíž tvorbě se účastnil mladoboleslavský lékař a pozdější tiskař Mikuláš Klaudyán. Všechna pozdější mapová
díla na dlouhou dobu překonal Johann Christoph Müller. Jeho Čechy byly tištěny v Augsburku 1720 (správně 1723) a
patřily tehdy v Evropě k nejrozměrnějším mapám vůbec. Již od 16. století se v některých mapách prosazovala silná
alegorizace. Například v díle Heinricha Büntinga Itinerarium Sacrae Scripturae (1581, česky 1592) přichází Evropa
v podobě panny, Asie jako okřídlený Pegas a celková mapa Evropy, Asie a Afriky konstruovaná do podoby jetelového
trojlístku. Jiná známá kuriozita z roku 1668 ukazuje Čechy formované do tvaru růže čili jako mariánský (tudíž katolický)
emblém s Prahou uprostřed. Jiné typy mapových kuriozit zobrazovaly neexistující teritoria a prostřednictvím

Petr Voit: Nauka o starých tiscích

56

alegorických prvků pranýřovaly soudobé mravy. Tak vzniklo od konce 17. století mnoho mapových listů fantaskní Šlarafie
čili země blahobytu, v níž se každému dostane hmotných požitků bez duševní či fyzické námahy a osobní zbožnosti.
Satirická parerga zobrazovala tlustého Baccha sedícího obkročmo na sudu ve společnosti personifikovaných Nectností a
veselících se milenců, u jejichž nohou na zemi leží atributy lidské marnivosti (kartáč, hřeben a vějíř).
Naukovou literaturu reprezentovaly ještě jiné žánry nežli kosmografie a cestopis. Předně šlo o traktát – jak nazýváme
středověkou literární formu rozsahem nevelkého teoretického pojednání z teologie, filozofie, právní nauky a jiné
vědecké oblasti. Měl-li polemický výklad odborného problému určitou souvislost s mluvenou formou výkladu, užívalo se
střídavě též označení sermo (řeč). Nejčastější domácí ekvivalent k pojmu traktát byl „spis“. Rozsahem menší traktát se
ve staročeském písemnictví nazýval zdrobněle traktátec či traktátík. Ze středověku nějaký čas přežila také suma jakožto
soubor dílčích traktátů vyváženě podávajících přehled různorodých poznatků. Ze středověké literatury filozofické a
nábožensky vzdělavatelské se udrželo dále speculum. Zejména od 16. století se toto pojmenování dostává na dlouhou
dobu do názvů odborných děl právnických, lékařských a přírodovědných. Českým ekvivalentem specula je zrcadlo.
Tematická šíře tohoto žánru je však u nás omezena jen na nábožensky vzdělavatelskou a mravněvýchovnou literaturu.
Mladší forma specula se po polovině 16. století počala nazývat theatrum. Ta podávala pokud možno úplný obraz světa
(popřípadě dílčích projevů lidské činnosti), jak se v podobě dramatizovaných kaleidoskopů a zrcadel morálky i pomíjivosti
předváděl na barokních jevištích.
Vedle těchto silně beletrizovaných a postupně antikvovaných forem se od počátku 18. století vyvinuly věcně zaměřené
slovníky. Jedním z jejich vývojových předstupňů je lucidář neboli učebnice osvětlující formou dialogu učitele a žáka
soudobé znalosti o světě. Nejstarší latinské texty vznikaly už ve 12. století a byly vlastně předchůdcem naučného
slovníku, shrnujícího v abecedně řazených heslech poznatky lidského vědění na bázi souhrnného čili „zaokrouhleného“
vzdělání. Užíváme-li adjektivum „zaokrouhlené“, je nasnadě, že takto pojatý slovník je vlastně encyklopedií (z řec.
enkyklikos = kruhový). Nejstarší encyklopedie sestavili v 1. století Gaius Plinius Secundus, na počátku 7. století Isidor
Hispalensis a ve 13. století dominikán Vincentius Bellovacensis. Dobou skutečných encyklopedií v dnešním slova smyslu
se však stalo až 18. století, kdy během 1751-1780 vycházelo kupříkladu průkopnické dílo francouzského osvícenství,
pětařicetisvazková Francouzská encyklopedie věd, umění a řemesel. Jednu z nejobsáhlejších oborových encyklopedií, neli vůbec největší, představuje osmerková Oeconomisch-technologische Encyclopädie (Berlin 1773-1858). Z francouzských
pramenů ji ve 242 svazcích přeložil a adaptoval Johann Georg Krünitz.
Vedle oborově specializovaných encyklopedií existují též obecněji zaměřené příručky. Nazývaly se konverzační lexikony
nebo reálné encyklopedie. Vznikaly už od počátku 18. století, ale velkou společenskou poptávku po nich vyvolala až
osvícenská atmosféra soudobých vlád. Nejrozsáhlejší všeobecnou encyklopedií sestavenou v anglickém jazyce je třídílná
Encyclopaedia Britannica (Edinburgh 1768-1771). Roku 1811 vystoupil se svým lexikonem „für die gebildeten Stände“
Friedrich Arnold Brockhaus, jehož dvacáté vydání (Leipzig 1996-1999) obsahuje ca 260.000 hesel. Mladší encyklopedii
s celoevropským dosahem počal vydávat rovněž francouzský lexikograf Pierre Larousse, jehož nakladatelství fungovalo
od 1852. František Palacký, který byl externím spolupracovníkem Brockhausova Lexikonu, usiloval od roku 1829 o vznik
komise pro vydávání původní české encyklopedie. Celý podnik, bojkotovaný vládou z obavy o protistátní činnost, ustrnul
však jen na několika ukázkách, publikovaných 1833 v Muzejníku. Za nejstarší českou reálnou encyklopedii lze tak
považovat až jedenáctisvazkový Riegrův Naučný slovník český (Praha 1860-1874). Z Riegrova slovníku čerpal Ottův
slovník naučný (Praha 1888-1909). Tuto encyklopedii, nazvanou dle svého vydavatele, tvoří 28 dílů základní řady a 12
dodatků.
Další formou naukové literatury byla traktátu velmi podobná disertace. Šlo vlastně o vědecko-literární obhajobu
akademické hodnosti posluchače univerzity nebo obhajobu absolutoria na učilištích některých řeholních řádů. Tento typ
ústní obhajoby fungoval zhruba do druhé poloviny 19. století, a to veřejně v latinském jazyce. Obsah obhajoby byl
vymezen stručnými a poměrně stereotypními tezemi, jež se latinsky nazývaly assertiones, conclusiones, positiones,
problemata, propositiones nebo theoremata. Počet tezí kolísal mezi osmi až padesáti a záležel na počtu disputujících i na
stupni obhajoby (bakalářský stupeň, magisterský stupeň). Před vlastní rozpravou se disertační teze vyvěšovaly na
veřejných místech v podobě ohlášek čili intimací.
Od 80. let 16. století až do druhé poloviny 19. století byly teze šířeny formou brožovaných příležitostných tisků.
Východiskem dizertace se mohlo stát i knižně vydané latinské vědecké pojednání příslušného praesida (předsedy
zkušební komise a učitele v jedné osobě), jež obsahem rezonovalo s vyhlášenými tezemi a k němuž tyto teze, určené
vždy celé skupině defendentů (obhájců), byly začasté připojeny. To se dělo buď prostým přivázáním, nebo formou
přítisku. Poněvadž obhajoby mívaly hromadný charakter, movitější adepti si v tiskárně objednávali vlastní exempláře
praesidova vědeckého spisu. Autor, název, impresum i celý text, natištěný z pochopitelných důvodů ve větším nákladu,
zůstávaly beze změny. Drobně se kvůli jménu konkrétního defendenta měnilo pouze znění titulní strany. Dedikace však
byly zcela odlišné. Každý defendent měl totiž za patrona (nakladatele i mecenáše obhajoby) jinou společensky výše
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postavenou osobu, jíž vyjadřoval povinné díky po svém. Přínos těchto pojednání k rozvoji exaktních věd, lékařství a
právní nauky nebyl v úplnosti ještě zhodnocen. Zcela neprozkoumán však dosud zůstává inspirativní vliv na domácí knižní
ilustraci 17. a 18. století, která se za vydatné finanční pomoci mecenášů právě v této oblasti kultivovala nejvýrazněji.
Veřejný, ba reprezentační charakter rozpravy kladl zvýšené nároky na výtvarné zpracování ohlášek. Mezi první třetinou
17. století a druhou polovinou 18. století byly proto teze disertací publikovány též v podobě rozměrného uměleckého
grafického jednolistu. Textový prvek těchto plakátů reprezentují očíslované teze a další nutné informace: jméno
praesida, defendenta, patrona, oponenta, děkana a rektora (nebo jména představených příslušné řeholní instituce),
datum a místo konání (hodina se dopisovala ručně). Některé jednolisty byly opatřeny i legendou, která vysvětlovala
konkrétní témata obrazové složky. Klíčový obraz, pracovaný zprvu technikou mědirytu, později ocelorytu nebo
mezzotinty, přinášel alegorickou paralelu ústředního motivu rozpravy. Byl realizován dle kresebných návrhů uznávaných
umělců, a proto mají tyto jednolisty velkou umělecko-historickou cenu a jsou vzácným dokladem užité barokní i
rokokové grafiky. Zatímco knižně tištěné teze jsou rozptýleny v mnoha historických fondech, početnější sbírka
univerzitních grafických tezí se nachází u nás jen v pražské Národní knihovně.
Na závěr se budeme věnovat tištěnému zpravodajství. Geneticky nejstarším projevem je novinový leták. Tak
označujeme vícelistovou aktualitu kolující po celé Evropě takřka od počátků knihtisku až do 18. století, kdy trh
definitivně opanovaly periodicky vyráběné noviny a časopisy. Z hlediska formy vydání je třeba vedle vícelistového
zpracování (v něm. označovaného jako Flugschrift) odlišovat tisk na jednolistu (něm. Flugblatt). Základním posláním
letáků byla včasnost informace. Tomu se podřizovala forma i kvalita vydání včetně šablonovitého ztvárnění titulní strany.
Zatímco těsně po polovině 15. století stačil ke zpravodajství ještě jediný list, od 80. let se počaly objevovat vícelistové
reportážní publikace. Rozsah však nemohl být kvůli délce výroby velký, nanejvýše 2-3 archy složené do kvartového
formátu.
Novinová publicistika se obírala především válečným zpravodajstvím. Množství propagandistických reportáží a polemik
vrhaných na trh odpovídalo úměrně evropským politickým a náboženským událostem (selská válka, šmalkaldská válka,
turecká invaze, Bílá hora, třicetiletá válka, francouzská revoluce apod.). Novinové letáky reagovaly též na události
státního významu (cesty, svatby či úmrtí politiků), na přírodní katastrofy (bouře, povodně, požáry, komety). Všímaly si
geografických objevů, kuriozit a zázraků (porody lidských monster). Původci tohoto významného informačního média
stáli ve službách určité ideologie a aktivně ovlivňovali veřejné mínění. Charakteristickým jevem této produkce je značná
anonymita původců, pochopitelná především u projevů zaměřených proti oficiální politické a náboženské linii. Impresa
však bývala z pochopitelných aktualizačních důvodů nezřídka opatřována letopočtem vydání, ba i denním datem
popisované události. Knihařsky se letáky zpracovávaly do jednoduché brožury. Koupěschopnost letákových sešitků
zesilovaly dva fenomény. První spočíval v atraktivitě názvů typu „Novina jistá a pravdivá“, „Novina k víře nepodobná“,
„Novina hrozná a nebrzy slýchaná“. Druhý fenomén tkvěl v lokaci popisované události, např. „Antdorfische
(Frankreichische, Moscovitische, Türkische) Zeitung“. Klíčová role připadla též titulnímu dřevořezu, který stejně jako u
formálně příbuzných kramářských písní fungoval více reklamně nežli dokumentárně.
Vydavatelská nahodilost novinových letáků byla v zahraničí už na přelomu 16. a 17. století nahrazována pravidelnými čili
periodickými kvartovými novinami. Velmi účinně k tomu přispěla rozvíjející se poštovní síť. Počátky novinového
zpravodajství byly nicméně skromné a většina titulů měla jen efemérní trvání. Poněvadž poptávka po pravidelné
informaci se konstituovala jen velmi pomalu, zájem publika byl podněcován častými změnami názvů. Státní cenzurou
deptané tituly oživilo až částečné uvolnění tiskového dozoru a největší roli pak sehrála industrializace během 19. století,
kdy se přenos informací z regionů do vydavatelského střediska urychlil (železnice, telegraf) a kdy právě novinářská sféra
ručního knihtisku byla modernizována nejdříve (rotační stroj, rychlolis).
Počátky novin jakožto nejrozšířenějšího hromadného sdělovacího prostředku minulých staletí spadají do 15. století, kdy
byly novinové sešitky šířeny opisem. Vůbec nejstarší noviny v dnešním slova smyslu měly ráz politicko-ekonomického
měsíčníku a vycházely v Rorschachu po celý rok 1597. Nejstarší fyzicky doložená bohemikální periodika jsou psána
německy a objevují se až od poloviny 17. století. Počátky jazykově českého novinářství spadají do roku 1719. Za nejstarší
jazykově české noviny vydávané v zahraničí je považován Deník vídeňský (Wien 1761).
Další formu neknižní publicistiky tvoří vedle novin časopis. Jeho charakteristickým rysem je opět periodicita, avšak bez
přihlédnutí k aktuálnímu dennímu zpravodajství a naopak s přítomnou ilustrační složkou. Nejstarší časopisy se ve
srovnání s novinami lišily také formou distribuce, která nevyužívala institucionalizovanou poštovní dopravu, nýbrž měla
individuální (korespondenční) ráz. První časopisecké tiskoviny počaly vycházet v 17. století a obracely se převážně do
oblasti vědecké, osvětové a poznávací, případně k určitému praktickému tématu (móda). Snad nejstarší vědecký časopis
spatřil světlo světa ve Francii od 1665. Časopisectví zabývající se spotřebním zbožím, užitým uměním a kostýmní módou
se realizovalo poprvé v Paříži od 1672. Jeden z nejstarších osvětově zaměřených časopisů, který kritizoval úpadek
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morálky a snažil se o hospodářské reformy, vycházel v Anglii od 1711. S touto konzervativní vydavatelskou tendencí se
setkáváme od 70. let 18. století také u nejstarších (jazykově německých) časopisů u nás. K nejstarším vědecky
zaměřeným časopisům náležejí kritické Prager gelehrte Nachrichten (Praha 1771-1772, red. Gelasius Dobner) a silně
erudované Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (Praha 1775-1784, red. Ignác Born), pokračující
s mnohokrát změněným názvem až do konce 19. století. První časopisecké módy vycházely německy v Praze od 1787. Za
nejstarší jazykově český časopis lze označit tři ročníky osvětově působícího Učitele lidu (Praha 1786-1788). Byl to překlad
z němčiny, který pořizoval František Jan Tomsa.

13 NĚKTERÉ ŽÁNRY A FORMY VYDÁNÍ SVĚTSKÉ TIŠTĚNÉ LITERATURY (II)
Jednu ze složek bohemikální literatury tvoří příležitostné a soukromé tisky básnických děl vznikajících od konce 15. do
počátku 17. století v latinském (případně řeckém) jazyce. Jednotlivé básně byly publikovány buď jako jednolisty, anebo
jako brožury o 4-8 listech. Výzdobné prvky sešitků trpěly značným stereotypem dekoru (linky, viněty a erby).
Humanistické jednolisty se naopak vyznačují neotřelou figurální sazbou, bohatším dekorem a mnohdy i nápaditou
ilustrací. Náklad všech těchto tiskovin, jejichž výrobu financovali většinou sami pisatelé, se pohyboval okolo 200
exemplářů. Mnohé z nich byly vzápětí pořádány do konvolutů.
Skladby čerpaly z motivů, stylistiky a verzologie klasické antiky. Často se též pěstovaly parafráze žalmů a biblická
dramata. Latinští humanisté mimo to rozvíjeli výrazově bohatou občansko-politickou poezii, jejíž žánry byly
diferencovány tematicky: encomium (chvalořeč vztahující se k určitému místu), epicedium (soustrastný projev s
oceněním zásluh zemřelého), epigramma neboli epigram (krátký, satiricky zaměřený útvar zakončený výraznou
pointou), epitaphium (báseň nebo řeč o zemřelém), epithalamium (blahopřání k sňatku), genethliacum (blahopřání
k narozeninám nebo k narození dítěte), hodoeporicum (popis cesty vykonané jednotlivcem či skupinou), panegyricum
(oslavná báseň vztahující se k určité osobě nebo rodu), propempticum (přání šťastného odchodu před počátkem cesty),
soterium (blahopřání k záchraně před nemocí nebo neštěstím).
Jistou formální podobnost s těmito žánry vykazuje bajka neboli žánr drobné epiky uplatňující se ve sbírce nebo formou
izolovaného exempla především v kontextu didaktické a mravněvýchovné literatury. Krátké veršované nebo prozaické
vyprávění je charakteristické jednoduchým alegorickým příběhem směřujícím k obecně platnému poučení. Proto se
bajka stala vítanou součástí dětské literatury a patří do současnosti po celé Evropě k nejilustrovanějším.
Pod vlivem středověkých fyziologů zdomácněla v evropských literaturách především témata zvířat, personifikujících
určité typy lidského charakteru. Tato tradice má ovšem hlubší kořeny u řeckého otroka Ezopa (Aisópa) ze 6. století př. Kr.
Prvotisky Ezopova života i Fabulí byly pořizovány od počátku 70. let 15. století. Český překlad vyšel v Praze 1488 (?), ale
je zachován pouze dvoulistovým zlomkem. Nový český překlad pořídil humanista Jan Albín z Bělé a tiskem ho pod
názvem Ezopa mudrce život s fabulemi anebo s básněmi jeho zpřístupnil Kašpar Aorg nákladem Jana Günthera
v Prostějově 1556-1557 (odtud získal označení Prostějovský sborník). Vedle ezopských bajek se v Evropě rozšířil také
staroindický soubor mýtického Bidpaje (3. století). Soubor nazývaný Pančatántra (Patero nauk) byl jakýmsi zrcadlem,
v němž lidsky jednající zvířata prostředkují životní moudrost a morální postoje. Po polovině 13. století je Johannes de
Capua přeložil do latiny pod názvem Directorium humanae vitae. Česká verze v překladu a tisku Mikuláše Konáče
z Hodiškova nesla název Pravidlo lidského života (Praha 1528), což bylo asi 40 let po nejstarší verzi latinské. Později však
úplné české překlady cizojazyčných svodů bajek přicházely ještě pomaleji. Kupříkladu kompletní překlad Lafontainových
bajek 1762 vyšel česky až 1875 a Lessingův soubor z roku 1759 se do české literatury vřadil 1816.
K drobným tiskům užívaným v nižším školství patří donát, elementa a slabikář. Donát je obecné pojmenování učebnic
latinské gramatiky, které ve 4. století sestavil Říman Aelius Donatus. Po dlouhá staletí se učebnice rozmnožovaly opisem
a zhruba od 1450 i knihtiskem. Trojdílná systematická učebnice pro pokročilé zvaná Ars maior se knihtiskem šířila méně
často. Naproti tomu výtah pro začátečníky Ars minor (též Rudimenta grammatices) byl vydáván hojněji, častokrát s raně
humanistickými komentáři, meziřádkovými glosami nebo Catonovými dvojveršími. V těchto a dalších zpracováních se
donáty tiskly až do poloviny 19. století. O donátech tištěných před rokem 1500 na území Čech žádné zprávy nemáme.
Jinak je tomu na Moravě, kde vzniklo několik vydání, i když dochovaných dnes jen torzovitě.
Základní učebnice pro výuku čtení v domácím jazyce se dodnes nazývá slabikář. Od počátků byl koncipován jako soubor
slabikovacích schémat (např. Ab eb ib íb yb ob ub) a základních věroučných textů plnících zároveň i role katechetické
(Otčenáš, Zdrávas, Věřím, Desatero). Některé slabikáře obsahovaly též písně a drobné výňatky z Bible. Před nebo za
slabikovacími schématy se nacházela vlastní abeceda. Součástí slabikářů 16. století se stával také cisioján (z lat.
circumcisio Domini = svátek obřezání Páně 1. ledna). Šlo o středověkou mnemotechnickou pomůcku sloužící k výuce
čtení a k zapamatování církevního kalendáře. Skládala se z dvanácti dvojverší řazených po měsících od ledna do prosince.
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Název svátku byl bez upotřebení číselné datace umístěn jen v podobě narážky do určité slabiky, jejíž pořadí ve verši
vyjadřovalo zároveň datum. Jako příklad poslouží dvojverší pro měsíc březen „Do Prahy Vaňka nesú a Crh volá Řehoře
z lesu, || Kedrutě jel Ben orat a Maří šla darú dávat“. První verš obsahuje ve čtvrté slabice ,Vaň‘ narážku na svátek
Přenesení sv. Václava (4. 3.) a devátá slabika ,Crh‘ připomíná sv. Cyrila a Metoděje (9. 3.). Další slabiky odkazují ke dnům,
kdy se slavila památka papeže Řehoře (12. 3.), sv. Gertrudy (17. 3.), opata Benedikta (21. 3.) a Zvěstování P. Marii (25.
3.). Nejstarší tištěné ciziojány měly podobu nástěnných kalendářových jednolistů a pocházely z Německa padesátých let
15. století. Pak se staly součástí některých učebnic, ale po polovině 16. století však veškeré jeho projevy z tištěné
literatury jako archaický přežitek postupně mizely.
Vraťme se ještě ke slabikářům. Slabikáře tvoří nejstarší vrstvu dětské literatury učebnicového typu. Jejím obrazovým
atributem skoro vždy býval kohout stojící na jedné noze před rozevřenou knihou. Kohout na titulním dřevořezu tak
symbolizoval píli a časné vstávání. Předpokládá se, že slabikáře byly zprvu tištěny v podobě dnes nedochovaných
spotřebních jednolistů. Latinské verze se nazývaly mimo jiné ABC, Alphabetum, Elementa, v Čechách bylo užíváno i
označení Abecedář nebo Abeceda svatých. Posledně jmenovaný typ se zakládal na nápovědních portrétech sloužících
k lepšímu zapamatování abecedy (např. A Alžběta, B Bartoloměj, C Cyriak, D David atd.).
Zajímavým žánrem z oblasti drobných tisků administrativní povahy jsou artikule. Přinášely úřední záznamy o zemských
sněmech tří stavů (panského, rytířského a městského). Sněmy jednaly o návrzích krále (královské propozice), stavů jako
celku (obecné artikule), anebo jednotlivců (zvláštní artikule). Návrhy se týkaly záležitostí správních, soudních,
poddanských, hospodářských, finančních, vojenských, bezpečnostních a církevních. Během 16.-19. století vycházely pod
synonymními názvy Artikul, Artikulové, Článkové sněmovního snešení, Snešení stavů, Svolení sjezdu nebo Zavírka
(Zavření) sněmu. Byly tištěny v typické osmerkové úpravě a se symptomatickým titulním dřevořezem (pro artikule
českého sněmu přicházel Český lev, pro markrabství byla užívána Moravská orlice). Artikule vyhlašovalo,
spolupodepisovalo a tištěnou podobu revidovalo vždy několik z dvanácti nejvyšších zemských úředníků (nejvyšší
purkrabí, hofmistr, maršálek, nejvyšší komorník, nejvyšší zemský sudí, kancléř, dvorský sudí, nejvyšší zemský písař,
podkomoří atd.). V mnoha vydáních byly k textu přitištěny jejich dřevořezové a od 17. století i mědirytové erby. Do roku
1627 byly artikule tištěny jen česky, pak česky a paralelně též německy.
Zůstaneme-li u administrativní literatury, k několika poznámkám se nabízí ještě titulář jakožto soubor titulatur
duchovních i světských osob uspořádaný dle jejich společenského postavení. První česká příručka tohoto typu byla
sestavena Brikcím z Licka 1534. Jako příklad z ní uvádíme „Titul k papeži: Najsvětějšímu v Kristu Otci a pánu panu
Klimentovi Sedmému papeži, služebníku služebníkuov Božích, Božím zjednáním svaté římské obecné církve najvyššímu
biskupu z Florencí z rodu Medices ec., pánu a Otci mému milostivému Jeho Svátosti. Notule témuž: Najsvětější v Kristu
Otče a pane, pane svaté římské obecné církve biskupe, službu svú pokornú a poníženú Vaší Svatosti vzkazuji ec. Vaší
Svatosti oznamuji ec.“. Z uvedeného výňatku je patrné, že titulář doplňovaly formuláře listů čili návody a vzory k
sestavování veřejné i soukromé korespondence. Vzory neboli notule fungovaly jako učebnice stylistiky, rozšiřovaly
příručky o rétorice a unifikovaly notářskou či právnickou praxi.
Od těchto žánrů věcné (administrativní) literatury není daleko k příručkám kalendářového typu. Minuce, pranostiky i
sstronomické kalendáře se ještě v 16. století nazývaly bez rozdílu v obsahu almanach (nesmíme však zapomínat na to, že
stejným slovem se v minulých staletích označovala též biblická dějeprava, dále sborník s příspěvky několika autorů
spřízněných stejnými uměleckými a ideovými východisky a od konce 19. století i výroční zpráva).
Minuce byl zvláštní typ kalendáře se seznamem dnů vhodných k pouštění žilou. Tato pomůcka domácího léčitelství
sloužila jen v tom regionu, na jehož poledník byly spočítány časy měsíčních fází. Minuce se počítala a rozmnožovala
stejně jako astronomické kalendáře vždy pro nadcházející rok. Měla formu buď nástěnného jednolistu, nebo vycházela
v knižní podobě doplněné obvykle pranostikou (naopak naučení o pouštění žilou nalezneme jako dodatek k planetáři či
snáři). Od vystoupení Johanna Gutenberga v polovině 15. století byla do přelomu poslední třetiny 16. století velmi
žádaným zbožím, na jehož náročné, mnohdy dvoubarevné sazbě se technické přednosti knihtisku zúročovaly nejvíce.
Důležitá výpovědní funkce připadla dřevořezovým astronomickým značkám zvaným karaktery, které symbolizovaly
jednotlivé fáze Měsíce, polohy planet a alegorizovaly souhvězdí. Karaktery byly graficky propojeny s minuční figurou. Ta
schematicky znázorňovala, kdy a z které části těla pouštět krev, případně kdy a kam sázet baňky s pijavicemi. Některé
zpracovatelské verze připojovaly ještě veršované návody k rekonvalescenci, pokyny ke správné životosprávě a obecná
zdravotnicko-hygienická pravidla salernitánské školy. Nejstarší zachovaná tištěná minuce byla sestavena na rok 1457 a
v literatuře se uvádí pod názvem Aderlasskalender (Mainz? 1456?). Nejstarší dochovaná česká minuce na rok 1485
pochází z pera univerzitního mistra Vavřince z Rokycan (Vimperk 1484?). Nejstarším moravským tiskem tohoto typu je
latinský Almanach ad annum 1488 (Brno 1487?). Mezi nejplodnější astronomy a lékaře v jedné osobě patří Václav Faber
z Budějovic (Wenceslaus Faber de Budweis), který od 80. let 15. století až do 1506 připravil pro lipské a norimberské
tiskaře desítky minucí, kalendářů a pranostik.
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Pranostika neboli praktika či „hvězdářské důmění“ je astrologická publikace předpovídající dle postavení nebeských
planet meteorologické, zdravotní a politické události budoucího roku. Až do druhé poloviny 19. století vycházela jednak
samostatně a jednak ve spojení s kalendářem a minucí, v nichž nesla i odlišná označení, kupř. judicium. Pranostiky byly
publikovány formou nerozsáhlých a levných knížek lidového čtení, o nichž se ještě zmíníme. Přimykaly se tak
k zemědělské a vůbec hospodářské praxi. V české literatuře tuto orientaci dobře dokládá již zobecnělý název Pranostika
sedlská neb Knížka o povětří a správě, kterak způsobnost času přes celý rok přezvěděti a poznati se může (Praha 1676).
Na titulních stranách samostatně tištěných pranostik se nacházel symptomatický dřevořez alegorizovaných planet (Mars,
Jupiter a Saturn), státní znak, portrét sestavovatele držícího glóbus nebo armilární sféru neboli od starověku používaný
přístroj, který pomocí otáčivých kovových kruhů určoval výši hvězd nad obzorem. Text pranostiky doplňovalo většinou
dvanáct drobných ilustrací předvádějících práce typické pro určitý měsíc. Některé předpovědi 16. a 17. století byly
stylizovány jako parodie žánru. Z této produkce, stojící viditelně v blízkosti německého švanku, získala největší
čtenářskou popularitu Frantova pranostika, zachovaná bohužel jen v přetiscích z 18. století.
A nyní několik slov o kalendáři, jak dodnes označujeme pomůcku se seznamem dní jednoho roku, chronologicky
uspořádanou podle týdnů a měsíců. Byl zhotovován většinou na rok dopředu (u nedatovaných vydání chybějící datum
tisku stanovujeme odečtením jednoho roku od doby platnosti). Mimo to však vznikaly příručky počítané na více let
(nejčastěji stoleté). Kalendáře byly šířeny zprvu opisem. První tisky měly všeobecně jednolistovou nástěnnou podobu.
Vůbec nejstarším dochovaným je zlomek německého Almanachu ad annum 1448 (Mainz? 1447?). Tradičně se umísťuje
do dílny Johanna Gutenberga. V Čechách je nejstarší česky tištěný kalendář doložen v podobě nástěnné jednolistové
Minuce na rok 1485 od Vavřince z Rokycan (Vimperk 1484?), na Moravě latinský Almanach ad annum 1488 (Brno
1487?). Nástěnný kalendář (Wand-Kalender) v 19. století inspiroval vznik kalendáře trhacího.
S nárůstem informací, které toto médium mohlo poskytovat, i s ohledem na každodenní praktické využití se již v 70.
letech 15. století prosazovala knižní podoba kalendáře. Vícelistové verze v kvartovém a šestnácterkovém formátu
zdomácněly na našem území až od poloviny 20. let 16. století přičiněním Mikuláše Šúda ze Semanína. Vedle vlastního
červeno-černého kalendaria bývala součástí vícelistového provedení též meteorologická pranostika a výklad nebeských
znamení podle planet. Tato část se nazývala planetář a jejím cílem bylo vysvětlit vliv tehdy známých sedmi planet na
zrození, život a smrt člověka. Roku 1516 kupříkladu čteme „Mars planéta: horký, suchý, samcovský a noční, panuje nad
přirozením pěnohorkým a nachyluje lidi k smělosti, zuořivosti a ku pomstě. A protož bohem bojuo slul. …“. Vedle těchto
astrologických pasáží již v 15. století napomáhala k zlidovění veršovaná zdravotnická pravidla a počínaje 16. stoletím
další postupně interpolované texty (zejména seznamy jarmarků a jízdní řády pošt, řád pro zavírání městských bran
v Praze, úryvky z různých historií a kronik, cestopisů nebo novinové zpravodajství). V případě, že u doprovodných textů
převážila dějepisně zpravodajská tematika, vydání nesla název Kalendář historický (Historischer Kalender). Praktické
využití kupříkladu ve sféře vrchnostenské správy posílily i jiné změny. Před polovinou 16. století se venku objevil
takzvaný Psací kalendář (Schreib-Kalender), v němž byla nepotištěná místa vyhrazena denním rukopisným záznamům.
Po polovině 16. století se zaváděl administrativně orientovaný Hospodářský a kancelářský kalendář (Wirtschafts- und
Kantzlei-Kalender). Okolo poloviny 17. století přichází Titulární kalendář (Titular-Kalender), jehož doprovodný text byl
zpracován na způsob tituláře jakožto seznam osob z duchovní i státní správy, doplněný k danému roku adresami a
titulaturou. Další novinkou byl příbuzný Logiaments-Kalender, který obsahoval adresář a titulář osob činných ve sféře
výkonné a soudní. Do Rodinného kalendáře (Familien-Kalender) byl aktuálně sestavován na způsob schematismu
abecední seznam rodin panského a rytířského stavu. V 18. století bývalo zvykem kalendář již v názvu a pak i titulní
výzdobou dedikovat zemskému patronu (kupř. kalendáře svatováclavské, svatovojtěšské). Nechyběly ani veduty
příslušné metropole, erby a znaky. Obvyklou distribuční formou kalendářů byla brožura s barevnou papírovou obálkou.
Lákavé nakladatelské vazby uzavírané párem látkových tkanic zdobila useň se slepotiskem císařských symbolů nebo
národních světců. Z uvedeného vyplývá, že kalendář se stal součástí lidové vzdělavatelsky zábavné literatury, která na
utváření společenského i osobního vědomí působila nepřetržitě až do počátku 20. století.
Obdobné poslání plnila kramářská píseň. Jde o fenomén z pomezí lidové slovesnosti a umělého písemnictví rozvíjející se
během 17.-19. století jako samostatná odnož publicistické literatury. Na rozdíl od lidové písně, která byla šířena pouze
poslechem a rukopisným záznamem, charakteristický rys tohoto fenoménu záleží v masovém rozšíření, zcela závislém na
knihtisku. Tato významná složka kulturního povědomí je známa také z Německa, Rakouska, Ruska a Polska, avšak drobné
tisky jazykově české kramářské písně si svými více než 40.000 známými vydáními a námětovou rozmanitostí zachovávají
zřetelné prvenství. Proměny námětů se týkají především repertoáru světského, neboť ustálená forma náboženského
života mnoho nových podnětů nepřinášela. Produkce světského obsahu byla sice kvantitativně v menšině, ale námětově
mnohem bohatší. Světská píseň plnící tytéž funkce jako publicistika čerpala ze společenského dění i z intimních prožitků.
Akcentovány byly přírodní katastrofy, války, vraždy, zločiny, popravy a jiné senzace i politické události. Frekventována
byla také tematika milostná, svatební a rodinná, zpívalo se o robotě, chválil se selský stav a venkovský život, naopak
móda se kritizovala.
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Prozatím lze jen odhadem stanovit, že od 40. let 17. století do konce 19. století výrobu kramářské písně u nás zajišťovalo
více než 200 tiskáren s předpokládaným nákladem až 1.000 kusů u jednoho titulu. Výrobci byli zároveň nakladateli,
redaktory i upravovateli písniček. Výroba se soustředila především do regionálních center (Hradec Králové, Chrudim,
Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kutná Hora atd. atd.). Za typické formáty považujeme šestnácterku a od 60. let 19.
století osmerku. Jednolistové projevy ovšem nejsou výjimkou. Sešitky se svazovaly do konvolutů, které pojmenováváme
metaforicky jako špalíčky. Sazba byla pořizována ze starších, případně již vyřazených švabachových zásob, a to zpravidla
chvatně a bez korektur. Typografická kvalita, ovlivňovaná rychlostí výroby a nízkou prodejní cenou, byla všeobecně nižší
nežli u ostatního tištěného zboží a od 60. let 18. století už jen viditelně klesala. Standardní výzdobu titulních stran
obstarávala viněta, nebo malý narativní obrázek. Ten neměl ovšem ani tak funkce ilustrační jako spíše reklamní. Patřil
buď k dědictví po starších generacích tiskařů, nebo pocházel z dílny lidového řezbáře. Titulní dřevořezy jsou proto stejně
jako formy na perník či formy pro potiskování látek jednoduché, schématické a naivní. Mimo to se vyznačují tematickým
stereotypem, diktovaným snahou nenarušit kontinuitu a tradici.
Ilustrační stereotyp dobře korespondoval se záměrným stereotypem názvů (většina sešitků byla pojmenována Nábožná
píseň, Nová píseň, Píseň pro mládence a panny). K dalším charakteristickým rysům patří autorská anonymita, vyhovující
masovému rozprostranění kramářské písně. Aktuálnost nerozprodaných vydání byla uměle prodlužována zatajováním
datace („Vytištěno roku tohoto“). O počtu reedicí svědčí kupříkladu velmi populární Píseň o jednom mládenci jménem
Teofilovi, která byla do roku 1800 známá ve 34 různých vydáních a mezi 1801-1900 v dalších 58.
Z hlediska distribuce rozeznáváme dva typy kramářské písně. První zahrnuje skladby prodávané ponejvíce na trzích,
poutích či při církevních slavnostech. Prodej býval pojímán jako divadlo jednoho herce s předzpěvováním a někdy i
s tabulovou demonstrací. Druhý typ se rozšiřoval běžným podomním obchodem. Recepci písně dokonale zajišťovala
jednoduchá hudební složka. Většina skladeb však vlastní melodii připojenu neměla, neboť nototisk byl výrobně náročný
a dražší a pro lidové publikum nesrozumitelný. První strofě proto předcházel přitištěný nápěvový pokyn. Nápěv „Zpívá se
zvláštní notou“ nebo „Má svou notu“ musel být publiku upřesněn předzpěvákem stojícím na lavici. Pokyn „Zpívá se jako
…“ byl konkretizován incipitem široce povědomé písně staršího data (např. „Zpívá se jako Pokoj, zdraví, požehnání ec.“).
Zněl-li nápěvový pokyn „Zpívá se obecní notou“, volba byla individuální, avšak jen v rámci daného veršového schématu.
Naopak formulace „Zpívá se známou (povědomou) notou“ odkazovala na jakoukoli melodii.
Kramářské písničky se nenáročnou formou vydání blíží knížkám lidového čtení. Tak souhrnně označujeme literaturu
směřující k zábavě, výchově a poučení nejširších čtenářských vrstev ve městě a na venkově. Formálně i obsahově
různorodou množinu knížek lidového čtení dnes chápeme ve dvou odlišných rovinách. Užší pojetí se týká „knížek“ jako
žánru a širší pojetí hledí na „knížky“ jako formu vydání.
Vzpomenutá užší charakteristika zabírá tisky označované mezi 15.-19. stoletím synonymně jako „historie“ a „kroniky“.
Nejde o dějepisnou prózu, ale o drobné zábavné povídky s bohatým dobrodružným dějem. Humanističtí zpracovatelé
těchto povídek tematicky navazovali na nadnárodní látky starověkého původu (Alexandr Veliký, Apollonius Tyrský,
Griselda, Gviškard a Sigismunda, Kronika sedmi mudrců, Kronika trojánská), na evropskou rytířskou epiku 12.-15. století
(Magelona, Meluzína, Oktavian, Rohový Sajfríd, Štilfríd a Bruncvík, Tristan a Izolda), na středověký apokryf (o Adamovi a
Evě, Josefovi Egyptském, Tobiášovi, Zuzaně) anebo na Voraginův svod legend (sv. Alexius, Dorota, Eustachius,
Šebestián). Od druhé poloviny 15. století procházely tyto povídky adaptačním procesem. Monopolně byly rozšiřovány
knihtiskem a staly se četbou nově vznikající měšťanské třídy. Vedle adaptovaných látek však přibyly nové:
dobrodružnější o Faustovi anebo Fortunatovi, lascivnější Boccacciovy povídky. Přibyly též látky satiričtější a ironičtější
vyzývající k nápodobě neotesaného a obroublého chování (Doktor Grobianus, Frantova práva), nově se setkáváme s
čertovskou literaturou, kárající soudobou módu a mravy jakožto cestu do pekla. Velká část evropského námětového
fondu, ať již psaného a tištěného latinsky, nebo národními jazyky, do češtiny během renesance však vůbec přeložena
nebyla. Baroko ke staršímu nadnárodnímu repertoáru lidového čtení již mnoho nových témat nepřineslo. Knihy určené
původně měšťanské společnosti však v této době dále zlidovovaly a pronikaly až k venkovskému publiku. Některé látky
na sebe počaly brát dokonce podobu kramářské písně (Jenovéfa) a pohádky (Popelka). Osvícenství v souvislosti s těmito
proměnami čtenářských zájmů a s novým posláním literatury staré látky postupně odsouvalo na periferii a nahrazovalo
je žánrovým a tematickým repertoárem evropské povídky a románu 18. století.
Vedle užší významové roviny se kategorie lidového čtení vztahuje v širším slova smyslu také na ostatní drobné tisky,
jejichž jazyk a forma vydání byly voleny s ohledem na nižší vzdělanostní úroveň a omezenou koupěschopnost lidového
příjemce. Nakladatelé a tiskaři těchto knížek poskytovali na pořízení papíru, sazby a vazby poměrně nízké investice, ba
nerozpakovali se ojediněle otiskovat jako textové ilustrace i štočky hracích karet. Hlavními rysy této produkce jsou proto
typografická jednoduchost a dostupná pořizovací cena. Na druhé straně nelze přehlédnout žánrovou pestrost. Formou
lidových vydání se nešířily jen zábavné „historie“ a „kroniky“, ale i bajky, kalendář, kramářská píseň, kuchařka, minuce,
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planetář, pranostika, proroctví či třeba snář. Z hlediska jednoduché formy vydání proto i tuto obsahově jinak rozmanitou
produkci označujeme termínem knížky lidového čtení.
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