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W tychto dalšich radkach budu bez pochyby
sem tam nalezene snad některe chyby.
Ty čtenari nehorši se nad tim,
ale jako mudry človek rozvaž zatim,
že se nenarodil ješte w swětě ten,
ktery by se lidem scela zalibil wšem. 1)

Věnování
Tuto práci věnuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem rozhodli následovat slova
a cestu ukázanou svatým Františkem z Assisi a své ženě Renátě.

Non cuique lectori auditorique placebo, lector et auditor nec mihi quisque placet. 2)

Poděkování
Na počátku této práce bych rád poděkoval prof. PhDr. Nině Pavelčíkové, CSc. za její
vedení. Zároveň děkuji profesoru Jiřímu Cejpkovi, beatae memoriae a Zdeňku Kučerovi,
PhD. za morální podporu při zpracovávání díla a zhodnocení jeho dílčí části obhájené jako
magisterská práce.
Bádání v klášterních knihovnách, které jsou dnes soukromými fondy, by samozřejmě
nebylo možné bez svolení a vstřícnosti příslušných církevních řádů, respektive jejich bratří.
Na tomto místě bych rád poděkoval Lukáši Šebákovi, bývalému provinčnímu ministrovi
Provincie kapucínů v ČR za povolení výzkumu v knihovně i archivech a poskytnutí časového prostoru pro bádání v nich, bratřím Tomáši Pracnému OFMCap., Pacifiku Matějkovi
OFMCap. a Romualdu Jarolímkovi OFMCap. za poskytnutí studijních materiálů, databáze
řádových členů, archivních inventářů a cenné rady pro samotný výzkum. Za řád františkánů
1

Předmluva františkána Edmunda Paschy, písaře pasionálu františkánského kláštera v Žilině z roku 1771,
závěr změnen. Pravopis i/y, ss/š upraven dle současné konvence. Viz Lepáček, 1931, s. 888.
2

Část závěru knihy Epilegomena od Bonaventury Bouše OFM (1918-2002). Vyd. v Praze, 1996.
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vděčím za pomoc i vstřícnost Petru Regalátu Benešovi OFM a provinčnímu ministru Janu
Vianney Dohnalovi OFM.
Další skupinou, jimž jsem v souvislosti se vznikem této práce zavázán svým díkem
jsou správcové budov různých existujících i bývalých klášterů a jejich mobilií. Za zpřístupnění interiérů klášterních biblioték, případně možnost jejich vyfotografování a použití těchto fotografií srdečně děkuji s. Marii Amátě od Bolestné Matky OCD (Dačice), P. Leslawu
Mazurowskiemu OFMConv. (minorité Brno), Haně Dybowiczové (minorité Opava),
P. Petru Regalátu Benešovi OFM a Janu Kašparovi (františkáni Praha-Nové Město),
P. Františku Urgiovi OFM (Mor. Třebová). Za laskavé poskytnutí fotografií knihovního
interiéru děkuji ředitelce muzea v Tachově PhDr. Janě Hutníkové. Za zpřístupnění pozůstatků zásmucké bibliotéky ve sbírkách kolínského muzea, informace o nich a další fotografie děkuji Mgr. Petře Hollerové.
Bez dlouhodobé a pečlivé práce knihovníků a archivářů by se knihovní a archivní
sbírky staly jen velkou změtí, v níž by nebylo možné cokoliv zjistit, pokud by příslušné
dokumenty vůbec přečkaly ona staletí. Vyjmenovat všechny, díky nimž tato práce mohla
vzniknout, je nemožné, přesto bych rád vyjádřil vděčnost aspoň některým z nich. Za zpracovávání a zpřístupnění pražského historického knihovního fondu františkánů a poskytnutí
dalších pomůcek k historii řádu a fotografií pražské knihovny děkuji Janu Kašparovi, pro
knihovnu kapucínů takto děkuji Vlastě Scheufflerové. Knihovnici Tepelské kanonie Mgr.
Michaele Bäumlové děkuji za informace o dochovaných knihách ve fondu chebských františkánů a další informace o jeho historii. Za pomoc při orientaci a pátrání ve fondech státem
spravovaných knihoven a rovněž za doporučení či poskytnutí další 7literatury k tématu
děkuji Bc. Rostislavu Krušinskému z Vědecké knihovny v Olomouci, PhDr. Radimu Vondráčkovi, kurátoru Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Mgr. Jiřímu Špinarovi
z Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích.
Z řad archivářů patří můj dík Mgr. Petru Tesařovi ze Zemského archivu v Opavě za
upozornění na materiály v archivním fondu Státního úřadu pro věci církevní, dále Mgr.
Jitce Křečkové a PhDr. Heleně Klímové z Národního archivu za vstřícnost při zpřístupňování jimi spravovaných archivních fondů. Také chci poděkovat ak. malíři a restaurátorovi
Vladimíru Teršovi za poskytnutí cenného osobního svědectví ke knihovně a klášteru opavských minoritů. Za jazykovou korekturu díla děkuji své matce Miluši.
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Předmluva
Podnětem k vzniku této práce bylo mé několikaleté působení v historické knihovně
kapucínského kláštera v Brně, kterou mi bratři kapucíni umožnili zpracovat a tím se i se
sbírkou podrobně seznámit.3) Současně jsem pocítil určitou mezeru v komplexnějším zpracování historických osudů kapucínských a později také františkánských a minoritských
biblioték, zatímco větší pozornost byla věnována nejvzácnějším součástem popisovaných
fondů - rukopisům a prvotiskům. 4) Dějiny některých z nich, zvláště těch, které se jako určité celky či historické prostory dochovaly do současnosti nebo nedávné minulosti byly
a jsou stále zpracovávány. 5) Díky úplnějšímu pohledu na jejich vývoj však lze doplnit
i informace, jež v samotných pramenech chybí a tyto historické zdroje co nelépe vyložit.
Knihovny samy o sobě tvoří zajímavý fenomén v dějinách klášterů a přestože neznamenaly
jejich nejdůležitější složku, umožňují nahlédnout i do prostředí a života v řeholních konventech v minulosti.
Řády minoritů, františkánů a kapucínů, jež se během staletí vyvinuly prostřednictvím
řady reforem z jednoho mužského řádu založeného svatým Františkem z Assisi mají mnoho společného nejen co se týče své spirituality a duchovních aktivit, ale některé shodné
rysy vykazuje i jejich knižní kultura. Zároveň lze v ní ovšem nalézt i určité odlišnosti odpovídající rozdílným cestám, na něž se řády při svém faktickém i formálním dělení vydaly.
Dalším mužským církevním řádem postaveným mimo jiné na spiritualitě sv. Františka jsou
3

Výsledkem této a další badatelské činnosti byla má magisterská práce Dějiny kapucínských knihoven
v českých zemích, obhájená na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2004 (vedoucí práce
Mgr. Zdeněk Kučera, PhD.), ze které toto dílo vychází.

4

Rukopisům ve františkánských knihovnách se poprvé soustavněji věnoval Jan Kapistrán Vyskočil OFM (viz
jeho osobní pozůstalost v NA, ŘF), prvotiskům různých v českých bibliotékách se zase věnovala Emma Urbánková. Nověji rukopisy z jednotlivých biblioték na jižní Moravě popsal Vladislav Dokoupil, manuskripty
ve správě olomoucké vědecké knihovny popsali M. Boháček a F. Čáda (1994). Studiem františkánských deponovaných v Národní knihovně se v roce 1996 zabývaly Hana Hlaváčková a Milada Studničková (obě Ústav
dějin umění AV ČR). Výsledky přednesly na konferenci v březnu 1996 v pražském františkánském klášteře.
V Provinční knihovně v Praze dochované kapucínské manuskripty popsala Marta Hradilová (1994).

5

Srov. jednotlivé podkapitoly v přehledu použité literatury na konci práce. O komplexnější pohled na sledované knihovny se pokoušeli již badatelé v 1. polovině 20. století. U františkánů to byl kněz tohoto řádu Jan
Kapistrán Vyskočil (1886-1956), jehož výsledky se dochovaly zejména v NA, ŘF, i.č. 2473, fasc. 8. Také
německý germanista a spolupracovník Berlínské akademie věd Walther Bruno Dolch (1883-1914) studoval
v letech 1905-1910 v minoritských knihovnách v Opavě a Mostě, kde procházel také kapucínskou knižní
sbírku, dále bádal ve františkánské bibliotéce v Kadani, Chebu a Litoměřicích. Pozůstatky jeho výzkumů jsou
snad dochovány v jeho osobní pozůstalosti v Archiv der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
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také křížovníci s červenou hvězdou založení svatou Anežkou Přemyslovnou, původně na
Starém městě pražském. Také tito si zde již od počátku budovali svou knižní sbírku, nejznámějším jejím středověkým kodexem je iluminovaný Brevíř velmistra Lva. 6) Postavení
křížovnické bibliotéky se ovšem nijak nesnížilo ani počátkem 20. století, kdy ji
P. Krasnopolski ve svých toulkách po českých a moravských duchovních knihovnách jmenuje mezi deseti nejvýznamnějšími sbírkami mezi jinými dodnes proslulými knihovnami
benediktinů, cisterciáků a premonstrátů. Ve 20. letech minulého století obsahoval křížovnický knihovní fond údajně úctyhodných 50 tisíc svazků. 7)
Teritoriálně je práce vymezena současnými hranicemi České republiky, byť hranice
správních celků, obvykle provincií popisovaných řádů zahrnovaly obvykle širší území,
například též Rakousko a Polsko či jejich část nebo Slovensko. Opomíjeny jsou slezské
konventy nacházející se dnes v Polsku, přestože Slezsko většinou náleželo až do jeho zabrání Pruskem u všech tří řádů do stejné řádové provincie jako Čechy a Morava.8)
Základem práce se staly archivní prameny zejména v řádových fondech. Kromě pramenů bezprostředně vycházejících z činnosti knihoven jako jsou katalogy či jiné soupisy,
šlo zejména o kroniky a pamětní knihy nejlépe dochované u františkánů a jen zřídka
u minoritů, u kapucínů též o Letopisy (Anály) provincie uložené v provinční knihovně tohoto řádu.9) U středověkého a renesančního období, kam archivní fondy zasahují již jen

6

NK, deponát křížovníků, sign. XVIII.F.6.

7

Krasnopolski, Paul. Geistliche Bibliotheken in Böhmen und Mähren. Mainz : Guttenberg-Gesellschaft,
1926, s. 3. separát z Guttenberg-Jahrbuch, 1926.

8

Pozůstatky historických slezských-polských klášterních knihoven se dnes nacházejí v Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, kam se dostaly v roce 1810 v důsledku sekularizační vlny rušící kláštery podobné josefínským reformám v Rakousku a českých zemích. Podrobněji včetně odkazů na literaturu o konkrétních knihovnách viz Zawadzka, 1983. O knihovnách jednotlivých františkánských klášterů v dnešním Rakousku
a Slovinsku viz Lackner et al., 2006, s. 11 a násl.
9

Od studia několik pramenů, byť by mohly relevantní informace obsahovat, jsem vzhledem k jejich dislokaci, nezřídka v zahraničí, musel vhledem k šíři práce upustit. Jedná se o následující:
Materiály v Archiv des Minoritenklosters in Wien, kde se mohou nacházet prameny z moravských konventů
včetně Opavy, neboť do rakouské provincie patřily moravské kláštery v letech 1517-1732.
Materiály k františkánskému klášteru ve Valticích náležejícímu k rakouské provincii by mohly být zase
v Provinzialarchiv der Franziskaner Wien.
Biblioteca Apostolica Vaticana uchovává sérii 61 inventářů zakázaných knih v církevních knihovnách (Codici Vaticani latini 11266-11326). Kongregace pro Index na základě závěrů Tridentského koncilu nechala
v letech 1598-1603 provést soupisy knih na Indexu v jednotlivých bibliotékách včetně osob o tyto knihy
pečující a je využívající. Srov. Ciccarelli, Diego OFMConv. Le Biblioteche Francescane Covnentuali
nell’indagine del 1598-1603. In Archivi - biblioteche beni e centri culturali. Assisi, 1991, s. 285-303. (rozbor
italských knihoven ve třech těchto kodexech).
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málokdy, bylo nutno více vycházet z jednotlivých dochovaných knih roztříštěných dnes po
mnoha knihovnách a ze srovnání s podobnými situacemi v jiných zemích. Také novější
knihy a zejména různé přípisy vlastníků a čtenářů v nich umožňují rekonstruovat podobu
biblioték i využívání literatury. Jejich analýza je ovšem velmi časově náročná a probíhá
i dnes postupně obvykle společně s detailním zpracováním samotných fondů. Až na několik výjimek jsou dnes tyto informace dostupné pouze u nejvzácnějších či nejstarších knih,
často v jejich publikovaných soupisech.
Starší a někdy i novější literatura někdy vykazuje určitou terminologickou nejednoznačnost v pojmenování sledovaných tří řádů, jelikož jejich vznik nebyl jednorázovým ale
dlouhodobým procesem trvající desetiletí i staletí. Pro pojmenování členů mužského (prvního) řádu svatého Františka v období do rozvoje reformačního františkánství a jeho právního ustanovení v 15. století je v této práci užíván termín Menší bratři, adjektivum pak
„minoritský“. Po formálním administrativním rozdělení řádu na dvě větve na Kostnickém
koncilu 23. září 1415 jsou zde nereformovaní řeholníci zváni minorité. Tito bývají rovněž
pojmenováváni jako konventuálové podle jejich působení ve velkých klášterech situovaných co nejblíže centrům měst, vždy uvnitř hradeb. Reformovaní řeholníci působící
v českých zemích jsou zde zváni od roku 1415 jako františkáni, případně v prvním století
existence jako observanti. Reformovaní františkáni jsou též známi pod názvy reformáti,
bosáci (což však může být titul i pro jiné reformované řády, např. augustiniány nebo karmelitány), bernardini (podle sv. Bernardina ze Sieny) nebo martiniáni (podle konstitucí
schválených papežem Martinem V. v roce 1430 nařizujících reformu řádu.)
Jádrem práce jsou dějiny knihoven v jednotlivých řeholních domech. V případě následujících se však o bibliotéce nepodařilo zjistit ani rekonstruovat žádné informace, proto
u nich samostatná kapitola chybí:
Český Brod - hospic kapucínů v letech 1728-1786,
Cheb-Horní Pelhřimov, tzv. Annaberg - hospic františkánů v letech 1716-1788,
Kadaň - konvent Menších bratří/minoritů v letech 1234? -1787,

Katalog švédské kořisti za třicetileté války sestavený v roce 1990 v Královská knihovně ve Stockholmu, viz
Procházka, 1999.
Kollenberger, Matthias OFMConv. (pražský kvardián 1736-7 a provinciál 1738-43) Historia provinciae
Bohemiae Ordinis Minorum Conventualium (více než pětisetstránkové podrobné dějiny všech minoritských
konventů v české provincii) - Muzeum Most, i.č. 26.
Jednotlivé odkazy duchovních z Čech by též bylo možno ověřit mezi souborem závětí - NA, Arcibiskupství
pražské, inv. č. 4195-4415.
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Ketzendorf - poustevna františkánů ve Slezsku v letech cca. 1470-1491,10)
Litoměřice - klášter Menších bratří/minoritů v letech 1233/53-1785, později dominikánský,
Mladá Boleslav - klášter Menších bratří/minoritů v letech 1297-1784, později piaristická kolej,
Nový Bydžov - klášter Menších bratří v letech 1311-1420,
Vysoké Mýto - klášter Menších bratří do roku 1421 a rezidence františkánů krátce
po roce 1674,11)
Žatec - klášter Menších bratří od konce 13. století asi do roku 1419.
Rovněž kláštery Menších bratří v předhusitském období, které jsou tradované, uváděné
pozdějšími historiky ale pramenně nepodložené, jsou v této práci opomíjeny. Jedná se konventy v Berouně, Domažlicích, Kuglvaid(?) v jižních Čechách, Plané u Mariánských Lázní
a ve Stradově u vesnice Libáně na Chrudimsku.12) Konkrétnější zprávy nemáme ani
o bibliotéce mužského kláštera Na Františku v Praze, o jeho zřejmě bohaté knižní tvorbě je
však pojednáno v kapitole o knižní kultuře Menších bratří / minoritů ve středověku.

10

O její existenci viz Hlaváček, 2000, s. 121.

11

Viz Buben, 2006, s. 329.

12

Srov. Kukla, 1889; Svátek, 1959; Blažková, 1993.
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Svatý František a knihy
Přestože se zásadním způsobem lišila knižní kultura vrcholného středověku od pozdějších věků, stejně jako život prvních následovníků svatého Františka od pozdějších osudů
řeholníků, stojí Františkův názor a pohled na knihy za zmínku, už kvůli srovnání
s pozdějším vývojem františkánských biblioték. Sv. František nebyl knihám příliš nakloněn, jeho vztah k nim vycházel z postoje k vědění, které považoval za možnou cestu k pýše
stojící v protivenství křesťanské pokoře. Když jej jeden z bratří žádal, že by chtěl mít modlitební knihu, odpověděl: „Když jednou budeš mít žaltář, budeš také chtít mít breviář. A až
budeš mít breviář, brzo budeš chtít sedět za katedrou a pak jako velký představený říkat
[jinému] bratrovi: Přines mi breviář.“13) Světec dále údajně vynikal výbornou pamětí
a nahlížení do knih mu nahrazovala jeho paměť. „Tento způsob učení a čtení nazýval plodným na rozdíl od tápání se v tisícerých pojednáních.“14)
Františkův vztah k vědění snad ne zcela historicky ale s ohledem na jeho postoj popisuje Tomáš z Celana ve svém Druhém životopise, v 195. kapitole nazvané Jak by bratři
měli pěstovat studium. Světec údajně říkal: „Moji bratři, kteří se dávají vést všetečnou touhou po vědění, se objeví v den soudu s prázdnýma rukama. (...) Neboť přijde soužení,
v němž nebudou knihy k ničemu a budou hozeny do okenních výklenků a do koutů.“ Toto
podle Celana neříkal proto, že by pohrdal studiem Písma, ale aby všechny varoval před
přílišnou snahou o studium, a také protože chtěl, aby byli více lepší v lásce než ve všetečné
vědychtivosti. Na jiném místě v témže prameni, konkrétně v 32. kapitole „Proti vzácným
knihám“ světcův životopisec v tomto duchu píše: „[František] učil, že v knihách se má hledat svědectví Páně, povznesení, nikoli jejich cena ani krása. Přál si mít [v komunitě] jen pár
knih, připravených k službě bratřím, pokud bude třeba. Jednou ho požádal ministr, zda by
si s jeho povolením mohl podržet několik skvostně vázaných svazků. Uslyšel odpověď: Pro
tvé knihy se nezřekneme Evangelia, které jsme slíbili zachovávat. Učiň si, co chceš, mé
svolení ti nesmí být pouty.“ Zejména z poslední věty je zřejmé, že František neodmítal kni-

13

Roest-Dijk-Matura, 1981, s. 20.

14

Druhý životopis Tomáše z Celana. LXVIII. kapitola (jaké měl poznání a paměť, 102. Česká verze životopisu je dostupná v překladu Ctirada Václava Pospíšila OFM in Františkánské prameny. 1. díl. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001, s. 221 nebo v překladu Bohumila Bednáře. Druhý životopis svatého Františka.
[Praha] : Alverna, [1993]. ISBN 80-901426-1-3 nebo nejnověji v překladu Bonaventury Štivara OFMCap.
a Ráchel Prokopové OSCCap. V elektronické verzi v aplikaci pro Windows dostupné na www:
<http://www.kapucini.cz/Dokumenty/setup_fp.zip>. [cit. 16.8.2007].
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hy striktně, ale vnímal je jako nebezpečí chudoby v závislosti na slabosti lidské vůle
a svědomí.
Serafínský světec tedy vědu a poznání řadil mezi věci pomíjející, stejně jako fyzické
vlastnictví, které člověk ztrácí svou smrtí a pro skutečný věčný život má pramalý význam
ve srovnání s vírou a pokáním. 15) Osoby učené a vzdělané měl František ve vážnosti, pro
běžnou činnost svých bratrských společenství však vědu nepovažoval za důležitou. Již za
jeho života se ale v komunitách společně setkávali nevzdělaní i učení bratři, což patrně
vedlo i k nežádoucím projevům v jejich vztazích v důsledku takto vzniklé vzájemné nerovnosti. Svatý František nabádá ve svých Napomenutích, aby se žádný z bratří nechlubil,
i kdyby „ovládal všechno vědění a uměl vykládat všechny možné jazyky a důvtipně prozkoumával věci nebeské.“ Nízkou hodnotu vědění pak ilustruje faktem, že „jediný zlý duch
věděl o věcech nebeských a stejně tak ví o věcech pozemských více, než všichni lidé.“16)
Svatý František si byl dobře vědom, jaká nebezpečí může vzdělání přinášet pro osobní pokoru i rovnost bratří. Celou sedmou kapitolu zmíněných Napomenutí bratřím věnoval tomuto tématu: „Apoštol praví: Litera zabíjí, ale duch oživuje (srov. 2. Kor 3,6). Litera zabíjí
ty, kdo touží pouze znát slova, aby byli mezi ostatními považováni za moudřejší a mohli
získat velké bohatství, které by dali svým příbuzným a přátelům. Také ti řeholníci jsou zabiti literou, kteří nechtějí následovat ducha svatých Písem, ale spíše touží znát pouze slova
a druhým je vysvětlovat. Avšak oživeni duchem Božích Písem jsou ti, kteří každé písmeno,
které znají a touží znát, nepřipisují [svému] tělu, ale slovem i příkladem je vracejí nejvyššímu Pánu a Bohu, jemuž náleží každé dobro.“
Věda či vědění je tedy dobrá pouze tehdy, je-li používána ve službě Bohu a bližnímu.
Proto také František požadoval po vzdělaných klericích prosících o vstup k bratřím zvláštní
odevzdání se, přičemž jim říkal, „že také vědění se mají [stejně jako majetku - pozn.] nějakým způsobem vzdát, když vstupují do řádu, aby se zcela zbaveni vlastnictví a nazí odevzdali do náruče Ukřižovaného. Vědění totiž mnohé navrací k nevzdělancům a tito jsou
pak napadeni jistou tvrdostí bránící jim [přijmout] pokorné učení.“17)
Františkův odmítavý vztah k poznání je zřejmý i z textu Potvrzené řehole, kde zřejmě
zůstala zachována prvotní světcova myšlenka a v X. kapitole „O napomínání a napravování
bratří“ se píše: „A ti, kdo neumějí číst, ať se to nesnaží naučit. Ať však usilují o to, po čem
15

Srov. Sv. František. Slova života a spásy. 2, 15-17.

16

Napomenutí bratřím. 5, 5-6. Překlad Markéta Koronthályová, Jiří Bonaventura Štivar OFMCap.

17

2. životopis Tomáše z Celana, 194.
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mají nade všechno toužit, aby [totiž] měli Ducha Páně a jeho svaté jednání, aby se vždy
k němu modlili s čistým srdcem a měli pokoru, trpělivost v pronásledování i v nemoci
a milovali ty, kteří nás pronásledují, kárají a obviňují, protože Pán praví: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.“18) Pozdější tzv. Narbonské generální řádové konstituce z roku 1260 ovlivněné zejména postavou sv. Bonaventury
však zrušily laikům zákaz učit se číst a také oni mají na základě rozhodnutí svých představených se v dovednosti gramotnosti zaučit.
Sám František měl někdy před rokem 1207, tedy ještě před založením komunity bratří, vlastní breviář.19) Později jej ale přestal užívat, jak sám naznačuje: „Také já jsem byl
kdysi od knih pokoušen. Abych ale poznal vůli Páně, vzal jsem knihu s evangelii a modlil
se k Bohu, aby mi na první otevření knihy sdělil svou vůli. Pak jsem otevřel knihu a našel
jsem verš: ‘Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou mimo něj, se
to všechno děje v podobenstvích‘ (Mk 4,11). Stejně tak je to s těmi, kteří velmi rádi šplhají
nahoru k vědění, že ale jen ten se stane blaženým, kdo se toho z lásky k Bohu vzdá.“20)
Františkova úcta k Božímu slovu a církevní liturgii, z nichž ani jedno se nemůže obejít bez
knih, byla ale podle textů řeholí stejně silnější než vztah k sestře chudobě, kterou nevnímal
nijak fanaticky. Základ života včetně modlitby pro něj tvořilo evangelium a společenství. 21)
V textu Nepotvrzené řehole, která více vycházela z osobních pohledů světce, než
pozdější církví schválený text, se tak v třetí kapitole dočteme: „[Bratři] mohou mít pouze
knihy potřebné k plnění své služby. Také laici, kteří umějí číst žaltář, ho smějí mít. Ostatním pak, kteří neumějí číst, ať není dovoleno mít knihy.“ Nejzjevněji je zde potlačováno
vlastnění knih jakožto hmotných statků bez praktického využití - četby. Světec byl v tomto
obhledu nezlomný, když jej jeden ze spolubratří laiků žádal o žaltář, dal mu místo něj popel. 22) V zmíněném citátu z řehole je problematický zejména závěr první věty zde přeložený jako „k plnění své služby“, v originále znějící „ad implemendum eorum officium“. Ně18

Matouš 5,10.

19

Tento kodex o 318 listech se údajně dodnes dochoval v Assisi. Tuto skutečnost jsem ovšem již neověřoval,
a tak pouze odkazuji na zmínky o něm v Eduardus Alenconiensis OFMCap. De breviario S.P.N. Francisci. In
Analecta Ordinis Capuccinorum, 14. Romae, 1898, s. 175-180 nebo nověji příspěvek Van Dijka ve Franciscan studies, 1949, s. 14.
20

Roest-Dijk-Matura, 1981, s. 20. Srov. též Eduardus Alenconiensis OFMCap. De Breviario S.P.N. Francisci. (cit.).

21

Tamtéž, s. 18-20.

22

Tomáš z Celana. Druhý životopis, kapitola CXLVII., 195.
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kdy zde bývá výraz officium překládán pouze ve smyslu liturgické modlitby, což by také
povolení k držení knih omezovalo pouze na breviáře a žaltáře. Podle analýzy ostatních
světcových děl23) se v nich však officium vyskytuje častěji v obecnějším významu jako
služba, práce, povinnost (19x) a méně často jako modlitba hodinek (12x). Proto i zde můžeme předpokládat obecnější význam ve smyslu služby dle evangelijních textů, tedy služby
bližnímu v podobě duchovní i materiální. Ve stejném duchu popisuje konání sv. Františka
i Bonaventura z Bagnoregia ve své Legendě maior, pozdějším oficiálním světcově životopise: „Vůbec žádných věcí nešetřil, ani plášťů, ani tunik, ani knih, ba ani oltářních rouch,
aby všechny tyto, když mohl, jak přikazuje naplnění služby, potřebným věnoval.“ Také zde
se v originále vyskytuje fráze „implere officium“.24) Používání vybraných knih v komunitě
bratří tedy František schvaloval, jak popisuje i Celano: „Knihy a jiné ostatní příjemné věci
ať [bratři] společně sdílejí, aby je to lépe vedlo jeden druhému dávat přednost.“25) Také při
charakteristice vlastností, jaké by měl mít po jeho smrti řádový představený, František mimo jiné říká: „Musí mu pro sebe stačit hábit a knížečka,26) pro [potřeby] bratří pak pouzdro
s psacím náčiním a pečeť. Nemá být sběratelem knih, ani moc tíhnout k četbě, aby neobíral
úřad/modlitbu (officio) dávaje přednost studiu.“27)
Ve vztahu ke knihám se pak dle popsaného jeví jako „potřebná“ zejména Bible a její
výklady použitelné pro duchovní vedení a potom kázání a liturgická díla. Písmo svaté
a zejména texty evangelií vnímal sám svatý František jako základní a nezbytnou knihu, jak
se dovídáme z jeho životopisů, zejména z Legendy maior: „Jak moc sv. František miloval
studium Písma můžeme poznat z příhody, kterou jsem slyšel od bratra, který stále žije. Jednoho dne přišla do jeho rukou kopie Nového zákona. Viděl, že několik bratří ho nemůže
mít celé v tutéž chvíli, proto ho rozdělil a dal každému bratru několik listů, aby ho všichni
mohli studovat a vzájemně se nerušili.“28) Z citovaných pramenů je také zřejmé, že prvotní

23

Paolazzi, 2004.

24

„Nulli prorsus rei parcebat, nec mantellis nec tunicis nec libris nec etiam paramentis altaris, quia omnia
haec, dum posset, ut pietatis impleret officium, indigentibus largiretur.“ - kapitola VIII. 5, 15.

25

Tomáš z Celana, Druhý životopis, kapitola CXXXVI, 180.

26

Latinský výraz libellus může označovat drobný svazek, ale také dokument - listinu, v tomto případě též
psací materiál pro jejich vznik nebo též poznámkový sešitek.

27

Tomáš z Celana, Druhý životopis, kapitola CXXXIX, 185.

28

Sv. Bonaventura, Opera omnia, VIII, s. 334. Cit. podle Lenhart, 1954, s. 33. Podle legend o světcově životě
se též několikrát „tázal“ evangelia, jak má žít. Především když zakládal své bratrstvo, nejprve se v kostele sv.
Mikuláše pomodlil, pokřižoval a otevřel tři knihy evangelií na těchto třech místech: Jestliže chceš být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří a rozdej chudým (Mat 19,21) ; Nic si neberte na cestu (L 9,3), Kdo chce jít za
mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne (Mt 16,24). Poté prohlásil toto, za společnou řeholi
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komunita bratří patrně neměla k dispozici úplný text Bible, který byl cenově nad její finanční možnosti i představy, ale pouze kodex s texty evangelií. 29) Také řádovou řeholi,
kterou František nazvýval „knihou života", měli mít všichni bratři k dispozici, mimo to ale
zároveň a zřejmě také přednostně měli Menší bratři řeholi znát, zřejmě zpaměti. 30)
Rozhodně tedy v samotných počátcích komunity Menších bratří nešlo o žádné masové shromažďování knih. Dokonce i velký příznivce knih a vzdělanosti sv. Bonaventura ve
své Legendě maior píše: „První společenství bratří nevlastnilo žádné knihy, včetně hodinek
pro kněze. Proto i jejich modlitba byla více myšlenková (mentaliter), než slovní či zpívaná.
Místo těchto knih se dnem i nocí obraceli na ukřižovaného Krista, pro příklad kněžím
a vzdělaným řečníkům, kteří stále činili o Kristu kázání.“31) Při hodnocení těchto slov je
třeba vzít též v úvahu, že Bonaventura svou legendu dosti přizpůsobil k představám svým
i dalších příznivců větší vzdělanosti mezi řeholníky. „Žádnými knihami“ zřejmě nemyslel
zcela žádné, ani ona evangelia či žaltář, ale kromě výslovně zmíněného breviáře zejména
díla vzdělanců scholastiky a výklady Písma, Církevních otců a další, s nimiž se každodenně
při své lektorské práci na pařížské univerzitě setkával. Ve skutečnosti první komunita Menších bratří nějaké knihy měla, jak se vyjadřuje i tzv. Legenda tří druhů: „Nic neprohlašovali
za své vlastnictví, ale knihy a ostatní shormážděné věci užívali společně podle způsobu
předaného a zachovávaného apoštoly.“32)
První breviář používaný bratry k společné modlitbě údajně získalo jejich společenství
až v roce 1223 spolu s textem Potvrzené řehole, kde je v III. kapitole již výslovně, zřejmě
však ne na přání Františkovo, povoleno klerikům mít knihy breviářů. Dosud používali řeholníci pouze útlejší žaltář. Záhy poté již byly breviáře mezi Menšími bratry běžně rozšíře-

všech bratří, kteží se přidají do jejich společenství. (Legenda Maior, kapitola 1., 3). Také při jednom ze svých
pobytů jednal podobně, třikrát otevřel evangelium a údajně pokaždé narazil na text pojednávající o utrpení
Ježíše Krista. (1 životopis Tomáše z Celana, 92-93). Také před svou smrtí se nechal přinést knihu Evangelií
a nechal si předčítat pasáž o umývání nohou učedníkům a Poslední večeři Páně. (Jan 13,1 a násl. Viz 1. životopis Tomáše z Celana, 110 a Legenda maior, kapitola 14., 5, 7).
29

Srov. též Druhý životopis Tomáše z Celana, 91, citovaný v epilogu této práce.

30

Tomáš z Celana, Druhý životopis, kapitola CXXXIX, 185.

31

Kapitola 4, 3.

32

XI. kapitola, 43. Legenda zde vychází ze společného vlastnictví prvotních křesťanů popisovaného ve Skutcích apoštolských (2,44 a 4,32), přídává však právě výslovnou zmínku o knihách, která v Bibli není. Podobně
se vyjadřuje také další raný františkánský pramen, tzv. Perugijský anonym, 27 („Cokoli měli, knihu nebo
tuniku, všichni to používali a nikdo neříkal o něčem, že je to jeho, jak tomu bylo v prvotní apoštolské
církvi.“). Český překlad legend v překladu Bernarda Bartoně OFMCap., Anastáze Poláška OFMCap.
a Ráchel Popkové OSCCap. je dostupný v elektronické verzi pro Windows na:
<http://www.kapucini.cz/Dokumenty/setup_fp.zip>. [cit. 5.8.2007].
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ny, jak nasvědčuje Tomáš z Celana ve svém úvodu tzv. Chórové legendy, tj. výtahu Františkova životopisu právě pro liturgii hodinek: „Žádal jsi mě, bratře Benedikte, abych
z Legendy o našem přeblaženém otci Františkovi něco vybral a uspořádal to do devíti kapitol, které by bylo možné, protože budou dostatečně krátké, vložit do breviářů, a budou je
tak mít všichni.“ Také při popisování odchodu řeholníků z kapituly v Porciunkule se o nich
dovídáme: „nic si s sebou na cestu nenesli, jen takové knihy, ze kterých se mohli modlit
své hodinky.“33)
Také vědecké zaměření a zájem o studium i bez doporučení Zakladatele brzy obecně
proniklo mezi Menší bratry, ovšem ne zcela jednomyslně a bez vnitřních rozporů. Již
v roce 1231, pět let po Františkově smrti, byli Alexander z Hales a Robert Grosseteste proslulými učiteli v Paříži a Oxfordu. Svatý Bonaventura zase zaměnil roku 1256 službu generálního ministra za učitelskou katedru v Paříži. 34) Otázka vlastnění knih měla zásadní místo
ve sporech o chudobu a některé komunity čelily obvinění spirituálů, radikálnější odnože
řeholníků, že kláštery vlastní příliš mnoho knih. Zastánci knih zase ve svých odpovědích
uváděli zejména argument, že rukopisy jsou ve vlastnictví řádu a bratřím jsou jen přenechávány. Ke studiu a kazatelství jsou navíc knihy potřebné a jejich vlastnění tedy není
v rozporu se spiritualitou sv. Františka. Takto se vyjádřil i generální ministr
sv. Bonaventura v díle Epistola de tribus questionibus: „V Řeholi se bratřím přísně ukládá
závažnost a povinnost kázání, což, věřím, nedělá žádná jiná řehole. Jestliže je [někdo] poslán kázat, nemůže říkat báchorky ale slovo Boží, které nemůže znát, pokud nečte. Ani
nemůže číst, pokud nemá rukopisy, takže je nezřejmější, že dokonalostí Řehole je také
vlastnit knihy a kázat.“35)

33

Legenda tří druhů, 59.

34

Christ, 1955, s. 442.

35

Epistola de tribus quaestionibus, N. 6.; Opera omnia. VIII. Quaracchi, 1891?, s. 332b-3a, cit. podle Costa,
1991, s. 230. Viz též Abate; 1950, s. 90-91; LeGoff, 2004, s. 143. Bonaventurův postoj ke knihám byl zásadně ovlivněn zejména jeho postojem k moudrosti, o níž píše: „Moudrost je světlo sestupující od Otce, lampa
v duši zářící v ní. Činí duši podle vzoru Božího (deiformam) a příbytkem Božím. Toto sestupující světlo
způsobuje okouzlující porozumění, překrásnou vůli a mohutnou práci.“ Collationes in Hexameron, II, 1. In
Opera omnia. Tomus V. Quaracchi, 1891, s. 420.
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První řád svatého Františka v českých zemích

36)

Následovníci svatého Františka přišli do Čech již jako organizovaný městský
a klerikální řád patrně někdy mezi lety 1228 a 1230. První řeholníci byli Italové a Němci,
první konventy v Praze (2x), Brně, Opavě, Olomouci, Znojmě, Litoměřicích či Stříbře často vznikaly za podpory vládnoucích Přemyslovců. Někdy mezi lety 1234 a 1239, kdy řád
řídil bratr Eliáš z Cortony byla ustanovena samostatná česko-polská provincie dělící se na
několik dílčích kustodií. Celkem v předhusitské době vzniklo na území dnešní České republiky nejméně 24 konventů Menších bratří. O jejich přinejmenším hmotném rozkvětu
svědčí zejména bohatá stavební činnost na obydlích řeholníků a hlavně přilehlých chrámech ve 13. a 14. století. Podle úsudku P.A. Houšky však velký početní nárůst řeholníků
i hmotný rozkvět ve 14. století s sebou nesly také postupné uvolňování řeholní kázně, 37)
čímž si bratři mj. vysloužili pozdější nepřátelství ze stran českých reformátorů a jejich přívrženců.
Drancování konventů a chrámů spolu s vyháněním a mučením řeholníků v době husitských válek se dotýkalo zejména klášterů v Čechách, ale například tři vzdělaní minorité
byli upáleni husity také v Kralicích 13. listopadu 1425.38) Pět pramenně doložených konventů v Čechách v důsledku drancování zaniklo, ostatní se postupně a obvykle s jistými
obtížemi obnovovaly, nejhůře na tom po celé 15. století byli řeholníci v utrakvistické Praze.
Již za života Františka z Assisi se v řádu objevovaly spory zejména o dodržování
chudoby, někdy doplněné o mesianistické i heretické názory, které vyústily ve větvení
Menších bratří do různých reformovaných skupin. Nejsilnější z nich - observanty posílilo
početně i co se týče postavení v samotném řádu zejména působení svatých Bernardina ze
Sieny a Jana Kapistrána v první polovině 15. století. Druhý z nich rovněž přinesl observantskou ideu při své misijní cestě do střední Evropy v letech 1451-1454. Již v jejím průběhu

36

Účelem kapitoly je podat pouze stručný přehled pro uvedení do osudu samotných knihoven v dalších kapitolách. Podrobněji viz použitá literatura, zejm. františkáni: Beneš et al., 2004; Elbel, 2000 a 2001; Hlaváček,
2002a a další jeho práce; Houška, 1996; Minařík, 1914 a 1916; Wilhelm-Minařík, 1909. kapucíni: Matějka,
2002 a další; Rabas, 1937. minorité: Dersch, 1914; Kukla, 1889 (s jistými nepřesnostmi); Svátek, 1959. obecně: Buben, 2006; Foltýn a kol, 2005; Vlček-Sommer-Foltýn, 1998.
37

Houška, 1996, s. 13.

38

Více viz Prix, 1998, s. 53.

17

vznikly v českých zemích první konventy v nové česko-rakousko polské provincii. Do roku
1500 bylo díky přízni církve, měšťanstva i šlechty založeno 12 řeholních domů reformovaných bratří a další dva původně obsazené nereformovanou větví byly observantům předány. 39) Jejich kláštery byly stejně jako u všech Menších bratří spjaty s městskou kulturou,
obvykle však vznikaly za městskými hradbami na nevyužité půdě, což někdy vedlo později
z důvodu nevhodných přírodních podmínek či narušení městské fortifikace k stěhování
konventů dovnitř hradeb. Šlo často zpočátku o budovy dřevěné, případně zděné, avšak
prostě budované či přestavěné v duchu chudoby, které se observanti drželi striktně odmítajíce jakékoli nemovité i movité vlastnictví. Observanté původně fungovali jako samostatná
větev mající v rámci řádu samostatnou řídící hierarchii a od roku 1430 též vlastní konstituce. Na svatodušní generální řádové kapitule svolané papežem Lvem X. roku 1517 do Říma
bylo vyhlášeno rozdělení dosud spojených Menších bratří na dva samostatné řády minoritů
a františkánů.
Zatímco utrakvistické křesťanství nepředstavovalo pro reformované františkány
s výjimkou pražského konventu větší nebezpečí a řeholníci se solidním úspěchem přiváděli
řadu lidí k aktivní katolické víře, luteránská reformace postihla tento již samostatný řád
stejně jako minority. Okolo roku 1570 zbyly v tehdejší české františkánské provincii pouze
čtyři řeholní domy se 17 řeholníky, 40) u minoritů byla situace obdobná, většina konventů
byla po desetiletích strádání s několika pozůstalými, ale často morálně upadlými řeholníky
dobrovolně či násilně opuštěna. Od počátku 17. století se objevují snahy o znovuosídlení
a obnovení klášterů, politická situace a konfesně rozpolcené obyvatelstvo však příliš rozvoji řeholního života nepřály, takže solidní, přinejmenším stavební obnovy řeholních domů
probíhaly až po násilném ukončení situace Bílou Horou nebo častěji ještě později kvůli
probíhající třicetileté válce.
Do této doby spadá také příchod kapucínů do Čech, o něž se zasloužil pražský arcibiskup Zbyněk Berka z Dubé projednávajíce svou touhu u papeže Klimenta VIII. U zrodu
této nové větve prvního františkánského řádu stáli Matouš Serafini z Bascia a Ludvík
Tenaglia z Fossombrone, který si roku 1528 vymohl u papeže Klementa VII. bulu Religionis zelus, kterou byl nový řád kapucínů ustanoven. Noví reformovaní synové svatého Fran39

Tyto údaje se týkají současného geografického vymezení hranicemi České republiky. Administrativně
patřilo u františkánů, stejně jako později u kapucínů k téže provincii až do 18. století také Slezsko, jehož
kláštery (zejm. ve Wrocławi a Nyse) především v prvním století po příchodu obsaervnatů patřily
k nejvýznamnějším, co se týče studií, slavení kapitul i působení vzdělaných a aktivních řeholníků.
40

Houška, 1996, s. 19.
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tiška si v Itálii získali velkou oblibu a během sedmi let založili v této zemi šedesát konventů, v nichž pobývalo okolo pěti set řeholníků. Do českých zemí, nejprve do Prahy, však
kvůli konfesním poměrům přišli až roku 1599 a jejich hlavním úkolem měla být především
rekatolizace země slovem (kázáním) i skutkem (příkladným životem), za což si získali přízeň církevních představených, zejména kardinála Dietrichsteina i pobělohorské světské
vrchnosti. Z téhož důvodu vzniklo také několik nových konventů františkánů, takže v roce
1700 měly oba řády na území dnešní ČR shodně 25 řeholních domů vč. menších hospiců.
V průběhu 18. století dokonce kapucíni počtem konventů, jež dosáhl třiceti, františkány
předběhli, minorité s výjimkou residence v Jílovém obývali kláštery na původních předbělohorských místech. První polovina 18. století tak znamenala největší rozkvět všech tří již
samostatných řádů v novověku, což kromě stavebního vývoje dokládá také rozvoj klášterních biblioték nebo rozkvět řádových studií pro vzdělávání řeholníků. Odtržení Slezska od
habsburské monarchie vedlo také k správnímu oddělení klášterů na jeho území, z nichž
některé (zejm. v Nyse a Wroclawi) patřily k nejvýznamnějším v provincii.
Postupná sekularizace a rozšiřování racionalismu v duchu osvícenství od poloviny
18. století zasáhly řeholníky nejprve zvenčí, a to císařskou rukou Josefa II. Svůj původní
„likvidační“ plán počítající se zrušením většiny řeholních domů naštěstí poněkud snížil,
přesto došlo okolo roku 1787 k zrušení pěti klášterů a čtyř hospiců kapucínů, pěti konventů
františkánů (z toho žádný v Čechách) a osmi řeholních domů minoritů. Jelikož také počet
obyvatel v ponechaných klášterech byl omezen stanoveným maximem (numerus clausus),
musela se řada kněží přesunout na expozitury na světské fary, což se u františkánů týkalo
asi dvou set řeholníků. Dalším podstatným omezením byl též zákaz klášterních škol (řeholní kněží se odsud vzdělávali spolu s diecézními), dočasný zákaz přijímání noviců,
a likvidace náboženských bratrstev a třetího františkánského řádu, tedy hlavních zdrojů
nových povolání.
Zesvětštění společenského smýšlení a kultury ale vedlo i k vnitřnímu úpadku
a poklesu počtu řeholníků v klášterech, takže na počátku 19. století ještě zaniklo několik
řeholních domů, jinde byly části objektů pronajímány, původní řeholní komunity i desítek
řeholníků postupně klesly na jen několik bratří v každém konventu. Například u kapucínů
klesl počet řeholníků z 809 v roce 1766 na asi 250 v polovině 19. století a ostatní dva řády
na tom rozhodně nebyly lépe, františkánů bychom v roce 1879 napočítali asi 140. Ustanovení Československé republiky vedlo kapucíny a minority k administrativní reorganizaci založení československých provincií, k pokračovaní místních pastoračních i dalších aktivit,
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obvykle mezi místními křesťany velmi oblíbených i ustanovení několika nových řeholních
domů většinou podle pastoračních potřeb věřících.
Druhá světová válka poznamenala řeholní domy bojovými událostmi (nejvíce byl postižen konvent minoritů v Opavě), ale také ideologicky vybudovanou nesnášenlivostí mezi
řeholníky, kteří se opět po staletích začali rozlišovat dle národnosti. Situace byla nejvyhrocenější v domech na území Sudet, které byly administrativně odtrženy od zbytku provincie
na území Protektorátu a vytvořily samostatné správní jednotky - komisariáty nebo byly
připojeny k jiným říšským provinciím (u minoritů). Většina německých řeholníků pak během či po skončení války skončila v zahraničí v německých klášterech.
Po válečných událostech se řeholníci ani nestačili příliš vzpamatovat a přišel osudný
rok 1950 a jeho „akce K“, tedy násilná likvidace všech řeholních domů. Obsazení františkánských klášterů proběhlo v její první vlně v noci z 13. na 14. dubna, zatímco likvidace
minoritů a kapucínů až v druhé vlně 27. a 28. dubna. Tito již svůj osud očekávali a mnozí
s ním byli i vnitřně smířeni. Většina řeholníků byla soustředěna v tzv. „centralizačním klášteře“ v Hejnici, minorité též v Bohosudově, řádoví představení a jinak režimu nebezpeční
skončili v internaci ve vzrušeném klášteře premonstrátů v Želivi. 41) Kláštery i jejich vybavení získal do majetku Náboženský fond, s nímž byly později uzavírány smlouvy
o převodu nebo pronájmu (národní výbory, ministerstva).42) Objekty pak v lepším případě
sloužily jako ubytovny, školy nebo skladiště ve správě muzeí či archivů, v horších nenalezla státní správa žádné uplatnění a nemovitosti, jako třeba fulnecký klášter, postupně chátraly nebo byly zbořeny. 43)
Jen nejstarší kněží byli ponechání u svých kostelů, ostatní řeholníci měli být začleněni do běžné společnosti, dostávali světská zaměstnání, samozřejmě ty nejtěžší nebo nejpotupnější. Řeholníci, zejména kapucíni a františkáni byť roztroušeni po farách a běžných
zaměstnáních, se tajně scházeli na několika různých místech, aby nebyli státní bezpečností

41

U františkánů šlo o 115 řeholníků umístěných v Hejnici a 11 bratří internovaných, tedy jen cizím slovem
řečeno vězněných v Želivi. Viz „Akce K v číslech“ - NA, SÚC, 108.
42

Jeden z oficiálních dokumentů státní církevní správy z 26. ledna 1953 nazvaný „Zpráva o provádění akce
vyklizování klášterů v roce 1950“ záležitost popisuje slovy: „Převzetí klášterů do správy orgánů Státního
úřadu pro věci církevní, ke kterému došlo v rubnu r. 1950, bylo největším majtekovým přesunem od obsazení
pohraničí a od znárodnění velkostatků - průmyslových podniků. Zatímco těchto revolučních událostí se
účastnily všechny státní a veřejné orgány a byly prováděny postupně za účasti a kontroly nejširší veřejnosti,
klášterní akce byla provedena s vyloučením veřejnosti, nárazově a s minimálním počtem účastníků.“ - NA,
SÚC, 108.
43

Zbořeny byly domy kapucínů v Liberci, Mariánské u Jáchymova, Mostu, minoritů tamtéž a františkánů
v v Kroměříži na Lindovce a Praze-Spořilově.
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přistiženi a dále v rámci možností fungovali v ilegalitě včetně náboru nových členů nebo
pravidelných setkání „komunity“. 44)
Po roce 1990 se díky osvobození od jediného povoleného světonázoru a právnímu
navrácení majetku a faktickému umožnění fungování církevních řádů opět následovníci
svatého Františka všech tří řádů složení z pamětníků předkomunistické doby, řeholníků
vstoupivších do řádu během komunismu, zahraniční pomoci i nových povolání opětovně
usídlili ve svých vlastnicky potvrzených konventech, v jejich sousedství i na nových místech pastoračně potřebných. Část řeholních domů, z nichž snad všechny musely být více či
méně po desetiletích úpadku opraveny, byla věnována diecézím či jiným řádům či předána
křesťanským institucím k co nejvhodnějšímu využití. Řeholníci tří františkánských řádů
dnes mají ustanoveny své komunity v celkem 12 sídlech v Čechách, Moravě i Slezsku.

44

Podrobně o situaci v kapucínském řádu viz Matějka, 1999.
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Knižní kultura Menších bratří / minoritů ve středověku
Cílené pořizování knih nebylo běžné od počátku existence františkánského řádu, jako
tomu bylo například u dominikánů. Menší bratři se totiž nijak zvlášť nesoustředili na rozvoj a šíření poznání. Pokud se však našel vzdělaný a poznání chtivý řeholník, mohl najít
prostor pro studium včetně četby či opisování knih i v řádu Menších bratří. Na kapitule
v roce 1220 za vikariátu Petra Catani dokonce padlo rozhodnutí zakazující ve společenství
vlastnění knih, 45) které však v praxi nebylo realizováno či jen po krátkou zanedbatelnou
dobu.
Častější opisování se rozvinulo postupně až s pronikáním studentů do řádu
a rozvojem škol. Čtyři roky po smrti sv. Františka (1230) si vyslanci Menších bratří
u papeže stěžovali na přísnost řehole a ptali se (žádali), jestli se skutečně musí zbavovat
svých knih, i když slouží pro studium teologie.46) Řehoř IX. uvědomujíce si význam studia
teologie pro potírání hereze vyhlásil v bule Quo elongati Apoštolský stolec za vlastníka
všech knih mezi Menšími bratry a jim vymezil pouze právo užívat je.47) Řehořovo schválení později potvrdili jeho následovníci Innocenc IV. a Alexandr IV., téma tedy nepřestalo
být aktuální a neshody týkající se knih v řádu pokračovaly po celé 13. století i později. 48)
Rozdíl mezi vlastněním (ius domini) a užíváním (usus facti) se však ve skutečnosti vůbec
neprojevoval a bratři vystupovali jako majitelé knih, jak je zmíněno níže. Potvrzování
k užívání knih spolu s dalšími potřebami se v papežských dokumentech objevuje i později.
Mikuláš III. ve svém potvrzení řehole Exiit qui seminat (1279) argumentuje nápadně shodně s názory sv. Bonaventury takto: „Řehole si žádá, aby kázání bratří lidu byla okrášlena
a očištěna výmluvností. To nelze bez vzdělání, které si žádá studium, jež není možno bez

45

Şenocak, 2003, s odkazem na Codex Redactus Legum Fratrum Minorum in Synopsim cum Indice copioso.
Romae, 1796, 1.)
46

Chronica XXIV. Generalium Ordinis Minorum. In Analecta franciscana, 3, 1897, s. 213.

47

Vydáno v Bullarium Franciscanum. Romae, 1759, s. 68-70. Text buly jsem bohužel neměl k dispozici, ale
o sto let později z ní cituje Jan XXII. v dokumentu Quia Quorundam (1324), kap. 3: „Dicimus, quod nec in
speciali, nec in communi debent habere proprietatem, sed utensilium, librorum, et rerum mobilium, quas licet
habere, ordo usum habeat, et fratres, secundum quod generalis minister et provinciales ordinandum duxerint,
his utantur.“ Dostupné na www: <http://www.franciscan-archive.org/bullarium/>. [cit. 8.4. 2005].
48

Také dle Quoa Quorundam (cit.), kap. 3: „Innocentius [IV.] autem et Alexander [IV.] praefati in suis declarationibus sic dixerunt: "Dicimus insuper, quod, quum in ipsa regula contineatur expresse, quod fratres nihil
sibi approprient, neque domum, neque locum, neque aliquam rem, quod nec in communi, nec in speciali debent proprietatem habere; sed locorum, et domorum, et utensilium, et librorum, et eorum, quae licet habere,
ordo usum habeat, et fratres, secundum quod generalis et provinciales ministri ordinandum duxerint, his utantur.“
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užívání knih.“49) Zároveň potvrzuje bratřím možnost uchovávat breviáře a další knihy
k modlitbě officia a připomíná, že Menší bratři nemohou vlastnit žádnou movitou ani nemovitou věc: „Vlastnictví knih [pozn. - uvedeno výslovně a na prvním místě!] a dalších
mobilií, které jak bratři, tak řád používají, je připsáno církvi a není jim dovoleno je předávat dále darem, prodejem nebo výměnou.“
První knihy, které si Menší bratři museli na nových působištích pořizovat, či si je
přímo přivezli s sebou byla liturgická díla pro sloužení mší a oficií. Další prvotní literaturou v středověkých klášterech byla díla pro přípravu kázání, v té době zejména biblické
komentáře. Postupně k nim přibývaly i další křesťanské či teologické obory podle místních
podmínek, v omezenější míře též knihy světských věd. 50) V tom se nejstarší františkánské
knihovny nijak nelišily od nově vznikajících řeholních domů reformovaných bratří včetně
kapucínů v 15.-17. století. I tito si nejprve v nově založených klášterech sháněli díla bohoslužebná a kazatelská.

Uložení knih a knižních sbírek
Již v rané době, zřejmě ještě dříve než vznikly samotné knihovny v určených truhlách
nebo policích a poté i souběžně s nimi, byly knihy v klášterech ukládány i na jiných místech nacházejících se v blízkosti jejich praktického využití. Liturgické knihy byly umisťovány ve skříni, truhle nebo výklenku ve zdi v sakristii, i když ne výlučně v ní. O ně pečoval
sakristián, nikoli knihovník, pokud byl ustanoven. V refektáři se zase nacházely rukopisy
určené k duchovní četbě během jídla, zpravidla se jednalo o Bibli nebo častěji jen její část.
O četbě knih v refektáři kláštera se například zmiňuje pozdější lektor a magistr teologie
Albert Bludův ve své disputaci na pražské univerzitě 24. října 1335.51) Kromě Písma

49

Kap. 9. „Habetur etiam in eadem regula, quod in predicatione, quam fratres faciunt, sint examinata et casta
eorum eloquia ad utilitatem et edificationem populi annunciando eis vitia et virtutes, penam et gloriam. Sed
constans est, quod hec supponunt scientiam; scientia requirit studium, exercitium vero studii communiter
haberi non potest sine usu librorum: ex quibus omnibus satis claret ex regula ad victu, vestitum, divinum
cultum et sapientiale studium, necessariorum rerum usum fratribus esse concessum.“ Dostupné na www:
<http://www.franciscan-archive.org/bullarium/exiit-l.html>. [cit. 21.4.2005].
50

Srov. Abbate, 1950, passim.

51

VK OL, rkp. M II 15, fol. 2: „frater Adalbertus episcopus et ordinis minorum dixit in leccione sua, quam in
castro[?] legit in loco refectorii, quod in libris et dictis sanctorum invenisset, quod in viginti annis deberet
venire Antichristus.“ Viz Tříška, 1967, s. 60 ; Kadlec, 1966, s. 80-81. Vojtěch Bludův byl též důvěrným klerikem císaře Karla IV., jedním z prvních profesorů pražské univerzity, dále „lektor v Praze, mimo království
české na různých generálních studiích, dlouho působil a posléze na studiu pařížském. Dvě léta s chválou
posvátnou nauku [i.e. teologii] přednášel a posléze v mnohých konventech království českého a zvláště
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a řeholí byly při jídle předčítány také dějiny řádu. 52) V noviciátech se nacházely knihy používané novici a jejich magistry k duchovní a františkánské formaci. 53) Během prvotních
desetiletí byly součástí noviciátu Menších bratří také přednášky gramatiky a logiky, aby
noví řeholníci získali aspoň základní vzdělání. Podle řádových předpisů sice musel mít
klerik již při vstupu do noviciátu vzdělání gramatiky a logiky. Tyto učebnice by se tedy
mohly v knižních sbírkách nacházet méně, skutečnost byla ovšem jiná, neboť podmínka
předcházejícího vzdělání byla často rušena dispensem provinciálů. V noviciátech tedy můžeme předpokládat zejména Donatovu gramatiku, dále Bible či jejich části, a díla Vergilia,
Ovidia, Cicera a v menší míře také Aristotelovskou filozofii. 54) Tento stav trval, aspoň dle
oficiálních předpisů, až do vyhlášení Narbonských konstitucí roku 1260, v nichž generál
řádu sv. Bonaventura tyto přednášky základů nauk zakázal s odůvodněním, že noviciát má
být zaměřen výhradně na poznávání asketického řeholního života.
Je předmětem spekulací, zda se vymezené prostory pro knihy, jež bychom mohli nazvat knihovnami, nacházely od počátku ve všech klášterech.55) Podle Františkovy řehole
a jejích výkladů se nemuselo jednat o prioritu záhy po novém usídlení v městě, přesto
v českých konventech (např. u sv. Jakuba v Praze nebo ve Znojmě) nepotýkajících se díky
fundátorům s hmotnou nouzí mohly bibliotéky vznikat už od samých počátků. V prvních
třech staletích existence františkánského řádu se jednalo nejspíš o běžná skladiště. Stejně
jako u jiných řádů byly svazky umísťovány v menších místnostech, často v blízkosti sakristie nebo chóru, možná je i provázanost s klášterním pokladem. Pokud již byl postaven kamenný konvent a řeholníci mohli opustit provizorní dřevěné domy, což se obvykle dělo
v průběhu druhé poloviny třináctého a počátkem následujícího století, bylo všeobecně výhodnější první patro, vzhledem k menší vlhkosti, plísním a lepšímu zabezpečení proti zlodějům. Součástí knihoven, zvláště pokud byly v samostatných místnostech, byl také konventní archiv obsahující papežské dokumenty, dopisy generálů a provinciálů, provinční
statuta, závěry provinčních kapitul, seznamy knih zapůjčené bratřím a majetkové inventá-

v klášteře pražském tutéž nauku přednášel, neustále pracuje v disputacích a řečech“ Viz Wadding, Annales
Min. ad. ann. 1366, n. 13-14. Cit. podle Vyskočil, 1926, s. 137-138. Srov. též Tomczak, 1992.
52

Poznámka v knize Kronika polska Joachima Bielskiego - Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, sign. SD 4339 III, viz Tomczak, 1992, s. 168.

53

Costa, 1991, s. 216-217 uvádí doklady z italského prostředí. Vzhledem k tomu, že střední Evropa byla
osídlena řeholníky odtud, je pravděpododbné že i zde byla situace podobná. Srov. též Tomczak, 1992.
54

Lenhart, 1954, s. 19.

55

Srov. Costa, 2001 ; Şenocak, 2004.
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ře.56) Velikost konventního knihovního fondu Menších bratří se ve středověku v českých
zemích pohybovala řádově v desítkách svazků v závislosti na významu kláštera, jeho stáří,
či osudu.57)
Konkrétní příklady uložení knih ve 14. století známe pouze z oblastí mimo české země a obvykle až z pozdější doby. Knihovnu ve Vídni například zřídil bratr Gertrud Hösina (†1349) vedle lektoria (letneru), což byl balkón mezi chórem pro řeholníky a kostelní
lodí, odkud byly čteny lekce, tedy na místě co nejbližším praktickému užívání rukopisů.58)
V braniborském Angermünde se knihovna ve 14. století nacházela ve velmi vysoké místnosti (9 metrů) nad sakristií mezi budovou kostela a kláštera. Stejně prakticky volili minorité místnost i na samotném počátku 16. století ve slezské Wrocławi, když knihovnu umístili nad vstupní chodbou a sakristií mezi chórem o východním křídlem konventu.59)

Řádová studia a jejich učebnice
Velký rozmach využívání knih a potažmo i knihoven u Menších bratří je spojen
s řádovými studii, jež se podobně jako liturgická modlitba nebo kazatelství bez knih nemohou obejít. Přestože sv. František byl nakloněn Božské moudrosti a nikoli poznávání prostřednictvím studia, lekcí a četby, zformovali se Menší bratři společně s dominikány
v základní „studijní řády“ středověku. Generální studia nemalého významu přesahujícího
františkánskou oblast vznikla u univerzit v Boloni, Paříži a Oxfordu.60)
Vzdělávací systém v minoritském řádu měl dvě úrovně, nižší zvanou studia particularia, dále se dělící na stupně: studia grammaticalia, artium, philosophiae, sollemniae
theologiae, a vyšší generální studia. Přesně rozlišit konkrétní rozdíly mezi nimi se zatím
56

Lenhart, 1954, s. 15.

57

Přesnější údaj zatím není znám, pro srovnání lze uvést jen knihovny dalších řádů: dominikáni Nymburk 27 jednotek katalogu z přelomu 13. a 14. stol. (vyd. Hlaváček, 2005), benediktini Opatovice - 54 svazků v 1.
polovině 14. stol. (tamtéž), augustiáni kanovníci Třeboň cca. 1395 - 135 svazků. Nebo též z minoritských
fondů z jiných zemí: Regensburg 1347 - 86 sv. (Roest, 2000), Zhořelec 1362 - 69 sv. mimo knihy v chóru
a zakristii (Roest, 2000, s. 208, pozn. 43; Gottlieb, 1890, s. 34)

58

„Etiam aedificavit librariam magnam et quinque cameras juxta lectoram.“ Viz Lehmann, 1957.

59

Lehmann, 1957.

60

Z významných učenců mezi Menšími bratry v 13. století stojí za zmínku alespoň mistr a Sorbonnský rektor
Alexander de Hales (†1245) a jeho žáci Johannes de Rupella (de La Rocelle, †1245), Wilhelm de Middleton
(†ca1260, rektor v Paříži); Alexander von Bremen (†1271, biblický exegeta), Odo Rigaud (†1275). Dále sv.
Bonaventura a jeho žáci, pařížští profesoři Gilbert de Tournai (†1284, averoista), Guilielmus de La Mare
(†ca1298, antitomista), Petrus Joannis Olivi (†1298), Matheus de Aquasparta (†1302, patřící k spirituálům,
lektor v Bologni, později rektor v Paříži) a další.
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nepodařilo a patrně kromě čestného označení nebo větší možnosti studia pro zájemce
s ostatních provincií ani neexistovaly, navíc někdy dochází k neporozuměním v důsledku
užívání termínu studium generale pro běžné univerzity ve středověku vznikající a tyto řádové školy bývají považovány za univerzity, přestože tento statut neměly. V některých
případech ale s místní univerzitou úzce spolupracovaly, jako například v Praze. Generální
řádová studia měla nejspíš „mezinárodní“, tedy nadprovinční význam a jistě též vyšší úroveň , tedy i objemnější knihovny. Spolupráce s univerzitami vedla k tomu, že lektoři působili na obou školách, ale především univerzity umožňovaly řádovým studentům získat akademické tituly. 61) Nejvýznamnější řádová studia fungovala v Paříži, kam byli dle Narbonských konstitucí z roku 1260 posíláni studenti ze všech provincí. Dva bratři z každé provincie byli živeni z pařížských prostředků, od roku 1279 pak mohly jednotlivé země hradit
pobyt i dalším bratřím (tzv. studia de gratia). Vždy ovšem museli být zaopatřeni nezbytnými knihami. 62) Jako zdroj pro tyto kodexy patrně sloužily sbírky provincií nebo kustodií
zvané libraria custodiae. Jejich akvizičním zdrojem byla pozůstalost řeholníků, kodexy
zanechané bratřími po opuštění provincie i knihy jim zabavené z důvodu porušení morálky,
poslušnosti nebo náklonnosti k herezi (tento osud např. potkal knižní sbírku Petra Johannis
Olivi). V mateřském klášteře provincie pak kodexy byly k dispozici ke studiu, především
však sloužily zajišťování knih pro studenty posílané do školy mimo provincii. 63)
O rozdělování knih z těchto společných knižních sbírek mezi potřebné konventy nebo konkrétné řeholníky pak přinejmenším od poloviny 14. století rozhodovali definitoři na provinční kapitule. 64)
V Paříži patrně studoval pražský lektor Albert Bludův. Dalším studujícím v cizině,
konkrétně v Boloni byl patrně Friedrich z Pernštejna, ovšem nemusel být ještě během studií
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Roest, 2000. Podle zpráv minoritské kapituly ve Firenze z května 1467 existovalo tehdy 43 řádových generálních studií. Viz Abate, 1950, s. 117.
62

Constitutiones Narbonenses: „Possitantem quodlibet provincia habere duos studentes Parisius sine aliqua
provisone, quibus provideatur in libris secundum arbitrium capituli et ministri.“; srov. též Roest, 2000.

63

Roest, 2000, s. 202 ; Lenhart, 1954, s. 37-38. Viz též tzv. Prenarbonské konstituce, odst. 93: „Et libri omnium fratrum tam ministrorum, quam aliorum decedentium remaneat in provintiis, de quibus sunt idem fratres“.
vyd. C. Cenci v Archivum Franciscanum historicum, 83, 1990, s. 50-95. Nebo toskánská provinční statuta (po
1316), č. 8-10: „Statuimus quod deinceps libri fratrum decedentium assignetur custodibus custodiarum de
quibus sunt oriundi; quos minister cum concilio custodis et aliqourum discretorum dicte custodie (detractis
expensis dicte custodie quibuscumque et provisione studentibus de ipsa custodia oriundus) distribuat fratribus
dicte custodie, sicut ei videbit expedire.“ vyd. G. Abate v Miscellanea Franciscana, 33, 1933, s. 37-38.
64

Nařízení Benedikta XII. (1336), kap. XI., č. 8-11 a konstituce schválené v Assisi roku 1340. Viz Bihl,
1937, s. 356-357.
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Menším bratrem.65) Jména ostatních studentů neznáme, ale pouze v Paříži vystudovalo
v letech 1300-1378 více než 30 bratří z česko-polské provincie. 66) Tito byli pro potřeby
studií v Paříži povinně vybavováni knihami od své domovské provincie.
V prvních dvou stoletích svého fungování byla řádová studia otevřena i pro zájemce
z veřejnosti mimo řád a přinejmenším mimo české země byla takto také zájemci hojně využívána. Teprve s nástupem reformace a vznikem řady nových škol v 15. století zájem neřeholních studentů postupně ustal.67) V každém konventu, ať již obsahoval noviciát či řádové studium nebo ne, měly být uchovávány základní učebnice gramatiky, logiky, filozofie
a teologie. Z toho je zřejmá snaha o podpoření samostudia nebo opakování dříve získaných
vědomostí, na čemž se mělo podílet co nejvíce bratří. Proto také Benedikt XII. ve svých
nařízeních (1336) přikazuje nevyměňovat nebo nezbavovat se duplikátů a multiplikátů
zmíněných učebnic a to v jakémkoli řeholním domě. Pokud přesto byly některé knihy
uznány za nadbytečné, mají být přednostně rozdány bratřím pobývajícím v konventu a poté
i v ostatních domech kustodie. 68)
Kromě významných univerzitních měst vznikala řádová generální studia i jinde, s tím
rozdílem, že zde nemohly být udělovány tituly. Během druhé poloviny 13. století se taková
škola ve střední Evropě zformovala v Erfurtu, Regensburgu nebo Magdeburgu.69) Jelikož
podle zmíněných Narbonských konstitucí měla mít své studium generale každá provincie,
je velmi pravděpodobné, že existovalo i v Praze už ve 13. století. Nasvědčuje tomu také
rozhodnutí generální kapituly v Paříži v roce 1292, která přikazovala zřízení studií svobodných umění ve všech provinciích.70) Skutečnou zmínku o pražské škole nalézáme v tzv.
Benediktinských konstitucích z roku 1336, i když není výslovně uvedeno, že se jednalo
o studia generální. 71)
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Holzapfel, 1909, s. 279.
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Kap. XI., č. 4-5. Ed. Bihl, 1937, s. 356. Viz též Holzapfel, 1909, s. 279 s uvedením konkrétních titulů děl
určených pro samostudium.
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Roest, 2000.
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„Quod Ministri in suis provinciis ordinent Studia in artibus pro iuvenibus provincie instruendis“. Cit. dle
Costa, 1991, s. 239.
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Nařízení Benedikta XII. z 28.11.1336, který nařizuje, aby řeholníci posílaní na „význačná studia“ v Paříži,
Oxfordu nebo Cambridge měli absolvovány studia Lombardského Sentencí na některém z 21 jmenovaných
řádových studií provinčního a generálního typu v Asti, Bordeaux, Brugs, Coventry, Erfurtu, Exter, Londýně,
Marseille, Metz, Nagy Varad (Oradea), Narbonne, Newcastle, Norwich, Pise, Praze, Reims, Rimini, Roven,
Stamford, Todi, Yorku. Pozoruhodné je, že chybí Regensburg a Magdeburg zmiňované ve starších prame-
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Menší bratři v Čechách se již na počátku svého působení v srdci Evropy nevyhýbali
vzdělání a tedy i knihám. K roku 1256 je jako inkvizitor zmiňován magistr Bartoloměj
z Čech, který jistě nebyl mezi ostatními řeholníky výjimkou.72) Praha fungovala ve
14. století mezi minoritskými kláštery v okolí jako centrum vzdělanosti, lektoři však vyučovali nejen u sv. Jakuba, kde je v druhé polovině 14. století doloženo pět konkrétních učitelů, ale také Na Františku, kde mezi třemi známými lektory působil také již zmíněný Albert Bludův. Tento doktor teologie a pražský světící biskup je zmiňován již jako letor pražských generálních studií a učil tedy také u sv. Jakuba. 73) Mezi další významné lektory pražského konventu u sv. Jakuba v první polovině 14. století patřil bezpochyby bratr Hartmann (1260?-1340).74) Skutečný rozmach minoritských studií nastal v souvislosti se vznikem pražské univerzity. Spolupráce s ní byla usnadněna také náklonností Karla IV.
k Menším bratřím, jenž pro ně na univerzitě ustanovil dvě katedry.75) Přesto mezi univerzitními lektory nacházíme početně méně Menších bratří, než řeholníků dalších podobných
řádů, jako dominikánů a augustiniánů.76) Tito a vůbec všichni lektoři, jež museli mít vystudovánu teologii v Paříži, Boloni, Oxfordu nebo Cambridgi, nejen knihy sami vlastnili, ale
jistě je i opisovali a k této činnosti vedli také své žáky. 77) Spolupráce řádových studií
a pražské univerzity skončila poté, co univerzitu ovládli utrakvisté. Konstituce vzniklé
z generální kapituly v Tolose z roku 1437 již Prahu nezmiňují mezi místy, kde mohou bratři získat akademický titul.78)

nech. Text vydán v Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Acta Clementis V., Johannis
XXII., Benedicti XII. Pragae, 2003, č. 1221. Viz též Bihl, 1937; Kłoczowski, 1983, s. 50. Další zmínku
o knihovně u sv. Jakuba v Praze údajně uvádí Robert da Lecce OFMConv. (†1495) v jedné poznámce v knize
Opus de laudibus sanctorum. Viz Sbaralea, Supplementum et castigatio... T. III., s. 49b. Fr. Costa (1991) však
o pravdivosti této poznámky pochybuje.
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č. 150. Viz též Vyskočil, 1926, s. 138.
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Další, bezpochyby již partikulární studia Menších bratří snad fungovala také v Brně,
i když jejich význam mohl poklesnout po roce 1403, kdy byla založena klášterní škola také
ve Vídni patřící tehdy do stejné provincie, která navíc úzce spolupracovala s vídeňskou
univerzitou vzniklou roku 1365.79)
Menší bratři při vzdělávání svých řeholníků jednoznačně preferovali díla a učebnice
napsaná členy vlastního řádu. Příčinou snad nebyl ani tak jakýsi „řádový patriotismus“,
jako spíše skutečnost, že se v nich aspoň zčásti odrážela také františkánská spiritualita
pohlížející na filozofii i teologii poněkud odlišně než běžná scholastika. Pro bohovědu byla
používána zejména encyklopedická Summa theologia od Alexandra de Hales, nebo Breviloquium sv. Bonaventury, které ale nevzniklo přímo jako učebnice a na rozdíl od mnohých
z nich nemá formu kvestií ale narativního vysvětlení. Při výuce práva byly používány různé
výklady teologických sentencí Petra Lombardského nebo jejich výtahy a zkrácené verze,
jako například Lombardus metricus napsaný okolo roku 1250 prvním lektorem erfurtské
konventní školy Helvicem z Magdeburgu. Další komentáře Lombardského Sentencí vznikly z pera sv. Bonaventury nebo Johanna z Erfurtu, Gerharda da Prato nebo Giovanniho de
Fonte.
Jak správně vykládat Bibli vysvětlovalo Compendium sensus literalis od Pierra
d’Auriole nebo Postilla sensus literalis Mikuláše z Lyry, obojí napsané asi ve 20. letech
14. století. Jako příruční biblické slovníky a encyklopedie sloužily Libellus in Britonem
a Tabula Originalium od Johanna z Erfurtu nebo populární Mammotrecus, jehož autorem
byl Menší bratr Giovanni Marchesini z Reggio.80) Pomůcek pro studium filozofie
a svobodných umění existovala celá řada. Jejich autory byli lektoři na všech významných
evropských generálních studiích, Čechám nejblíže je znám již jmenovaný Johann z Erfurtu.
Jistě i čeští františkánští lektoři a mistři byli autory různých výkladů, přehledů či výtahů ze
základních učebních textů, tedy Aristotela, Bible, Lombardových Sentencí a jiných. Na
školách byly pořádány disputace, z nichž nejvýše ceněny byly tzv. quodlibety pořádané
zejména na univerzitách a významnějších studiích generale. Byly rovněž zapisovány
a sloužily k dalšímu čtení a vzdělávání.
Z univerzitního prostředí středověku známe rozdělení knihoven na dvě části: bibliotheca publica, kde byly knihy připoutány řetězy k pultům (tzv. libri catenati) a byla pří-
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Abate, 1950, s. 122; Costa, 1991.
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Přesný název díla: „Dictionarium vocabularium bibliorum“. Doložen například v roce 1502 u minoritů
v Českém Krumlově - viz.
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stupná veřejnosti, a bibliotheca secreta, skládající se převážně z duplikátů uložených
v truhlách nebo policích, které bylo možné i půjčovat studentům a lektorům mimo prostory
knihovny. Z františkánského prostředí je toto rozdělení známo z Assisi podle dochovaného
katalogu z roku 1381 nebo z Pisy. 81) Někdy bývá toto rozdělení generalizováno na knihovny Menších bratří obecně. 82) Jelikož vychází ze školského, konkrétně pařížského modelu,
a je vhodné právě pro studijní prostředí, můžeme toto rozdělení knihovního fondu předpokládat pouze v konventech s významnými studii nebo v sousedství univerzit. Také B. Roest
dále předpokládá v konventech s přičleněnými studii obvykle knihovny dvě, jedna pro potřeby řeholníků běžně pobývající v konventu, druhá pro studenty. 83) Studijní knihovna mívala charakter pultů se svazky připoutanými řetězy, konventní knihy byly uloženy
v truhlách nebo v policích. V českých zemích tak přicházejí úvahu pouze pražský konvent
u sv. Jakuba, případně klášter s partikulárními studiemi v Brně. Toto rozdělení na dvě knihovny ovšem rozhodně nebylo pravidlem, řádové předpisy vždy zmiňují pouze jednu knihovnu a například i konvent v univerzitní Boloni měl pravděpodobně pouze jedinou knihovnu.84) Stejně tak ani bibliotéka Koleje královny Rejčky pražské univerzity neměla žádné
knihy připoutané řetězem, všechny svazky si patrně mohli studenti půjčovat i do svých
pokojů.85) Zmínky o čtecích pulpitech rozestavěných obvykle ve dvou řadách
s připoutanými knihami jsou zejména v pozdně středověkém a renesančním období častější
z Apeninského poloostrova,86) než ze zemí střední Evropy.
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Za zmínku stojí zejména tzv. Malatestiánská knihovna spravovaná minority v severoitalské Ceseně dochovaná dodnes ve své původní podobě z poloviny 15. století. Především na náklady místního měšťana Novello
Malatesta byla v místních minoritském klášteře v letech 1450-1454 zbudována architektem Matteem Nuti
samostatná budova. Na obou stranách protáhlé knihovní trojlodní místosti s obloukovou klenbou v prvním
patře je v řadě postaveno asi dvacet zdobených knižních studijních pultů pocházejících rovněž z 15. století.
Dostatečné osvětlení zajišťují okna na obou stranách. Průchod místností, jejíž klenba se opírá o lehké sloupy,
je uprostřed. Přestože dnes Biblioteca Malatestiana obsahuje středověký knižní fond bratří, nevznikla pro
jejich potřeby. Sloužila totiž veřejnosti a představuje pro humanistickou Itálii typickou otevřenou
a přístupnou knihovnu. Její řízení, nejspíš včetně financování, mělo na starosti město, řeholníkům byla svěřena běžná knihovní péče. To sice svědčí o jejich dobré pověsti jakožto šiřitelů poznání, ovšem znemožňuje
aplikovat informace o této sbírce a jejím výjimečném interiéru na minoritské knihovny obecně, neboť se
nejedná o obvyklou klášterní sbírku. Obdobné příklady nejsou ve střední Evropě známy a jejich výskyt je
vzhledem k rozdílnému soudobému kulturnímu prostředí krajně nepravděpodobný.
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Jinou stopou po studijních pultových knihovnách jsou stopy po očku řetězu na desce
vazby, jimiž byly kodexy připoutány. Patrně v důsledku rozchvácení knižních sbírek za
husitských bouří je známe více až z pozdějších františkánských-observantských knih. Koncem 15. století způsob připoutání knih řetězem přestává být používán, jistě jako důsledek
nástupu knihtisku, takže v kapucínských knihovnách se již s jejich pozůstatky nesetkáváme. Dosud nevyřešena zůstává otázka přístupu širší veřejnosti k takto připoutaným knihám.
Tento zájem existoval především v sousedství univerzit - v Boloni, Paříži a snad i v Praze.
V zmíněných dvou evropských univerzitních centrech skutečně umožňovali Menší bratři
přístup do své knihovny i jiným zájemcům o studium, prioritou Menších bratří bylo ovšem
knihy mimo svůj řád nezpřístupňovat.87)

Osobní knihovny řeholníků
Snadnější a patrně i původně častější než formování společných knižních sbírek bylo
cílené shromažďování a psaní knih konkrétními řeholníky, kteří je užívali pro svou vlastní
potřebu, ať se již jednalo o knihy kazatelské včetně legend, učebnice pro studium
i přednášení, části Písma nebo modlitby. Učení bratři si přinášeli knihy již při vstupu do
řádu. Obvykle se jednalo o malé žaltáře, breviáře, Bible, či spíše její části, zpravidla
s komentáři, u absolventů studií pak o filozofickou, právní a teologickou literaturu. Rovněž
knižní dary a odkazy nemusely vždy končit v konventní sbírce. F. Costa i J. Lenhart88) se
domnívají, že tomu tak bylo v prvním století fungování řádu jen zřídkakdy. V komunitách
ani nemusela existovat snaha vytvářet společné knihovny, neboť svatý František to nikde
nenařizuje, spíše naopak, a tak si bratři nechávali knihy u sebe. Uložení knih získaných
vlastní silou na určitém místě v konventu, byť vlastní cele, a jejich případné zpřístupnění
pro studium i ostatním bratřím není ani v rozporu s řádovou řeholí či jinými texty
sv. Františka,89) i když spíše proto, že se světec tímto problémem nezabýval a za svého života ani zabývat nemusel. V podobném duchu jsou psány také nařízení Michaela z Ceseny,
generálního ministra Menších bratří v letech 1316-1328. Především Bible, ale i jiné knihy,
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Srov. Abate, 1950, s. 93.
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které neměl nikdo v užívání, měly být připisovány „k potěšení“ jakémukoli z bratří. Zároveň byly vytvořeny i vzory povolení pro takové držení a užívání knihy. 90)
Nakládání s těmito svazky se původně řídilo pouze osobním svědomím řeholníků,
což v některých případech mohlo vést a přinejmenším v Anglii a Francii také vedlo
k hromadění knih a nakládání s nimi v rozporu s františkánským ideálem chudoby. „Přestože měli povoleno pouze používat knihy, zdá se, že ve skutečnosti nad nimi měli plné
vlastnické právo, včetně možnosti prodávat je,“ soudí N. Şenocak.91) Podle zjištění
K.W. Humpreys si lektoři byli schopni sami nakupovat knihy z osobně získaných almužen. 92) Knihy byly bratřím často poskytnuty jejich rodiči, přičemž stále zůstaly v jejich majetku a nedostaly se úředně do rukou Svatého stolce, s čímž údajně představení nemohli nic
dělat.93) Potřeba regulace osobních knižních sbírek se pak od 2. poloviny 13. století odráží
v řádových předpisech. Narbonské konstituce (1260) nařídily nutnost souhlasu provinciála
k obdarování a užívání knih konkrétním bratrem, pro knihy v užívání provinciála bylo zase
zapotřebí povolení generálního ministra. V souvislosti s níže popsanou knihovnou Friedricha z Pernštejna se z papežského povolení z roku 1334 dovídáme, že svolení k ponechání
knih udělilo společně (communiter) více představených, patrně tedy provinční kapitula. 94)
Zatím nevíme, zda případ tohoto řeholníka pocházejícího z bohatého rodu, jenž měl i přes
slib chudoby jistě přístup k bohatství skrze své příbuzné, byl výjimkou, nebo k povolení
bratřím uchovávat knihy bylo skutečně třeba svolení kapituly. Tzv. Pařížské generální konstituce z roku 1292 ovšem stále hovoří pouze o provinciálech, přičemž toto dřívější privilegium omezily tak, že bratřím nelze povolit užívání duplikátů anebo knih, které nemohou
upotřebit.95) Jde zjevně o reakci na šířící se hromadění rukopisů bez jejich praktického využívání, snad též s ohledem na jejich finanční hodnotu.
Narbonské konstituce (1260) také přikazovaly vytvářet soupisy knih v osobním užívání, ačkoliv neznáme žádný dochovaný exemplář takovéhoto inventáře, neboť tyto svou
hodnotu ztrácely po řeholníkově smrti a nebyly dále uchovávány v archivech. Podle nařízení papeže Benedikta XII. (1336) měli kvardiáni právo odebrat řeholníkům knihy jim
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osobně darované, pokud je skutečně nepotřebovali. Ty pak připadly společné komunitní
knihovně. 96)
Již první ze zmíněných kapitul, tedy slavená v francouzské Narbonně, pamatovala
rovněž na trest odnětí všech knih řeholníkovi. Platil v případech, že si bezprávně přivlastnil
knihy nebo jiné statky náležející řádu nebo konventu, bez svolení představených umožnil,
aby lidé mimo klášter platili za vypůjčení kodexů poplatek, sjednal dluhy pro sebe nebo
druhé nakupováním nebo psaním knih nebo pořizováním jiných statků nebo obecně podlehl
herezi, tělesným pokleskům, pokušení krádeže, nezřízenému chování či pokleskům, falšování nebo náchylnostem. Generální statuta z roku 1310 již striktněji nařizují provinciálům,
aby odebrali bratřím nadbytečné a nevhodné knihy. Řeholník, který sbírá, ukládá a utrácí
peníze za rukopisy i cokoli jiného bez svolení provinčního ministra, měl být zbaven užívání
všech rukopisů. 97) Zřejmě docházelo i k obchodování nebo jinému přemísťování knih, neboť konstituce z roku 1325 k zmíněným nařízením přidávají, že žádnému bratru není povoleno dávat cizím osobám knihy připsané k užívání jemu nebo konventu, samozřejmě bez
povolení představených. 98) Také řádové konstituce z roku 1351 pamatují na trest při splácení dluhů knihami, ať již osobními nebo konventními. Tato statuta dokonce zakazují knihy a další věci vynášet mimo prostor kláštera, aby bylo jakémukoli obchodování s nimi
ještě více zabráněno. Knihy jsou zde jmenovány výslovně a na prvním místě, jistě tedy
patřily mezi výhodné „obchodní artikuly“ řeholníků a výše zmíněné texty vycházely
z předcházejících skutků bratří, těžko však říci nakolik běžných a rozšířených. 99)
Knihy pro osobní potřebu či „soukromé knihovny“ jsou doložitelné například
u lektorů pražských generálních studií v průběhu 14. století, a to konkrétně u blíže neznámého bratra Gunthera a pravděpodobně čestného papežského kaplana a lektora principalis
Mauritia (1331).100) Lektor Gunther vlastnil kodex Lombardových sentencí až do své smrti
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communes sui conventus necessitates converti seu dispensari procuret...“ Vydal Bihl, 1937, s. 359.
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Lenhart, 1954, s. 84.
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Tamtéž.
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Lenhart, 1954, s. 38 ; Bihl, 1937a, s. 161.
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Své knihy si označili texty „Iste liber est fratris Guntheri lectoris de provincia Bohemie fratrum minorum
nunc custodis Pragensis“, resp. „Iste liber … est fratris Mauricii lectoris iunioris.“ Br. Gunther tak vlastnil
výňatky z Lombardových Sentencí - NK, sign. III.B.10. Srov. o něm též níže v souvislosti s pražskou minotiskou písařskou dílnou. Br. Mauritius užíval dílo De regimine principium od Aegidia Římského - NK, sign.
IV.B.8. Viz též Kadlec, 1966, s. 81-82. O br. Mauritiovi dále víme, že byl společně s kazatelem Henricem
(Jindřichem) uvězněn pražským biskupem Janem IV. z Dražic, že „nedostatečně katolicky vnímali chudobu
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a podle přípisku žádajícího pozdější vlastníky o modlitbu za svou duši pokládal knihu za
své osobní vlastnictví. Pouze hypoteticky můžeme připsat lektoru pražských generálních
studií v roce 1374 Matějovi101) nebo jinému jeho jmenovci vlastnictví iluminovaného rukopisu zvaného Bible bratra Matěje.102) Je francouzského původu, bratr Matěj jej mohl získat
během svých studií v Paříži. V 17. století se kodex podle vlastnické poznámky nacházel
u minoritů v Českém Krumlově.
Svou soukromou knihovnu měl na počátku 14. století Menší bratr Friedrich
z Pernštejna, někdy též zvaný z Medlova podle staršího pojmenování rodu.103) K pořízení
knih jistě využíval svých příbuzných z nikoli chudého šlechtického rodu. Již za svého pobytu v klášteře disponoval osobní knihovnou, která se dále rozrůstala poté, co se stal arcibiskupem. Papež Jan XXII. mu 25. června 1332 z Avignonu udělil svolení mít až do konce
života všechny knihy, které měl při sobě: „Podle tvé žádosti obsahující, že jsi již dříve byl
z Řádu menších bratří, jehož jsi členem, povýšen a do své církevní obce v Rize přeložen,
povoluji ti vzít si s sebou a stále při sobě uchovávat knihy, které jsi sám v řádu měl.“104)
Podmínkou svolení ale bylo, že tyto knihy po smrti vrátí klášteru.105) Bohužel nevíme,
v jakém konventu Friedrich pobýval a ani si nemůžeme být jisti, zda to bylo v Čechách či
na Moravě. Posmrtné inventáře arcibiskupova majetku ukazující na jeho nemalé bohatství
představují významný a dobře známý pramen zejm. pozdně středověkého životního stylu.106) Tyto soupisy uvádějí více než 80 knih, na první polovinu 14. století skutečně nemalé

Kristovu, což byla otázka v té době velmi živá.“ viz Kronika Impekhovena - MZK Brno, deponát Minoritů,
sign. Mn 59. Viz též Kłoczowski, 1989.
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Srov. Kadlec, 1966, s. 81.
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Knihovna Národního muzea, sign. XIV D 14. Vyškrábaný zápis z 15. stol. na fol. 1r „Iste liber est fratris
Mathei ...“. Dvě figurální iniciály (sv. Jeroným, stvoření světa), ostatní ornamentální. Viz Bartoš, 1926/27,
č. 3466 ; Brodský, 2000, č. 190, s. 210.
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Patrně syn Jimrama I., narozen cca. 1250, zřejmě studoval v Bologni, snad olomoucký arcijáhen v letech
1282-1301, papežský penitenciář, arcibiskup v Rize 1304-1340, většinu tohoto období však pro spory
s Řádem německých rytířů strávil v papežském Avignonu. Viz Plaček, 1995.
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„Praesentate siquidem nobis petitionis tuae series continebat, quod dudum, cum de ordine fratrum Minorum, cuius professor existis, assumptus fuisti et ad tuam Rigensem ecclesiam promotus, libros quos in ordine
ipso habueras, tecum portasi et hucusque retinuisti, sicut per praelatos de ordine praefato assumptos communiter fieri consuevit, quod postea multos libors alios acquisiti...“ Vydáno v Bullarium franciscanum. Sv. 5.
Romae, 1898, č. 986, s. 530a. Cit. podle Costa, 1991.
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Pravidlo vracení knih bratří působících v církevních funkcích rodné provincii, kustodii nebo klášteru
obecně ustanovil Janův následovník Benedikt XII. ve svých nařízeních z roku 1336 (viz výše), tedy až čtyři
léta po tomto svolení pro Friedricha z Pernštejna.
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Archivio Vaticano, A.A., Armario C, No 1197, 1200, 1201, 1203. Publikoval Valenti, 1933. Jen Friedrichův finanční majetek čítal téměř 5,5 tisíce zlatých, dále vlastnil řadu liturgických zlacených a zlatých předmětů nebo honosné jídelní servisy. Srov. též Williman, D. Bibliothèques ecclésiastiques au temps de le pa-
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množství. Mezi nimi nacházíme relativně velký počet titulů ze světských i církevních dějin
a přibližně stejné množství děl teologických a kanonicko právních. Friedrich byl bibliofilem a kromě sbírání knih nacházíme v pramenech také informace o jeho výdajích na iluminátory. Bezpochyby si jejich prostřednictvím nechával zdobit především vlastní rukopisy,
ovšem až v období pobytu mimo klášter, kdy byl Menším bratrem už spíše formálně
a církevní úřad a snad i vazby s příbuznými nebo papežem jeho řeholní povolání přehlušily.
Knihy v inventářích nejeví žádné stopy po rozdělení na knihy z období života v řádu
a období působení ve funkci arcibiskupa, které Friedrich dle papežovy vůle nemusel vrátit
klášteru, ale odkázat podle svého svědomí (pie distribuere). Soupisy jsou podle úvodu posmrtné a arcibiskup patrně neměl tyto knihy nijak rozdílně označeny. Zatímco většina
Friedrichova majetku skončila po jeho skonu v rukou Svatého stolce, v papežské knihovně
žádné svazky původně Friedrichovi náležející nalezeny nebyly. 107). Zda byla část jeho knih
vrácena Menším bratřím by musel potvrdit jejich nález v současných knižních fondech
nebo starších podrobných soupisech.
Jiný český doklad o osobních knižních sbírkách, které řeholníci se vší sebejistotou
považovali za vlastní majetek, máme z roku 1413. Bratr Theodoricus pobývající v Bechyni
tehdy daroval biblický komentář Super libros sapientiae od anglického dominikána Roberta Holkota (†1349) krumlovskému minoritskému klášteru. Přestože se takový skutek zcela
vymyká řeholním předpisům, nebyl nijak tajným a patrně ani výjimečným, když jej dárce
či obdarovaný nechal zvěčnit v poznámce na pergamenové předsádce knihy. 108) Náznak, že
řeholníci s oblibou holdovali kromě společných biblioték i vlastním knihám je také v listině
zmiňující stavbu nové knihovny v Chebu z roku 1374, kde je zdůrazněno, že tato byla dobrodincem zaplacena a postavena „ku společné potřebě a pomoci všem bratřím.“109) Další,
ovšem ne zcela průkaznou stopu o soukromých knihovnách minoritů v českých zemích
máme až z počátku 16. století. Opavský kazatel Valentin Schyrmer si tehdy pořídil od židovského obchodníka papírový kodex se slovníkem zvaným Lucianus za tři groše. Po-

pauté d’ Avignon : I. Inventaires de bibliothèques et mentions de livres dans les Archives du Vatican (12871420). Paris, 1980.
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Valenti, 1933, s. 52.
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„Istorum librum comparavit frater Theodoricus, filius Conventus Bechinensis, et dedit eum ... pro conventu Krumplowiensi Anno ... Mocccc.xiijo.“ JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 CK 70. Cit. podle Hejnic, 1995, s. 77.
Podle citovaného přípisu bylo snad podobných knih původně více.
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Viz Hlaváček, 1970, s. 198. Podrobněji o prameni viz kapitola o knihovně v chebském konventu.
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známka o koupi na přídeští knihy neuvádí dále žádnou příslušnost ke konventu a je tedy
pravděpodobné, že P. Valentin používal knihu zejména při přípravě svých kázání. 110)
Na pomezí knihoven soukromých a konventních stály celoživotní výpůjčky. Privilegovaným bratřím, zejména lektorům a kazatelům, bylo umožněno ponechat si určitou knihu
původně z konventní knihovny vypůjčenu po celý život a teprve po jejich skonu byla vrácena zpět. Tato praxe povolená již tzv. Prenarbonskými konstitucemi před rokem 1230111)
jistě nebyla zcela od věci, uvážíme-li že kazatelé a učitelé potřebovali mít literaturu stále
při ruce, navíc si do ní činili vlastní poznámky, přípisky či přímo dopisovali vlastní přednášky. Jak zjistil N. Şenocak, v knihách bývala celoživotní výpůjčka poznamenána slovy
„concessus ad fratrem...“ s jeho jménem. 112) Z počátku 14. století se dochovala obecná listina (littera communis) pro přidělování knih pro celoživotní výpůjčky, do níž bývala pouze
doplněna osobní a místní jména podle potřeby. Podle ní byly tyto výpůjčky, či snad lépe
„přidělení“, schvalovány provinciálem. 113) Nejednalo se pouze o doménu nereformovaných
Menších bratří, praxi celoživotních výpůjček ze zmíněných pochopitelných důvodů převzali také františkáni - observanti. V českém prostředí měl takovéto výpůjčky počátkem
15. století františkán Jan Křtitel z Lipska , patrně kazatel, neboť známe jemu půjčenou knihu různých kázání, z nichž většina pochází z pera sv. Bernardina ze Sieny. 114)
Knihy po zesnulých bratřích byly buď zařazovány do provinčních či kustodiálních
knihoven popsaných výše, nebo se stávaly součástí fondu jejich domovského konventu.
Zařazení těchto knih do provinčních knihoven umožňovaly také nařízení Benedikta XII.
z roku 1336 s omezením týkajícím se knih, které bratři získali od konkrétní komunity nebo
provincie. Ty měly být vráceny do původního úložiště.115) Dosti složitý systém hledání
původních vlastníků-konventů a přidělování knih provinciím patrně nepřinesl příliš přehlednosti do systému nakládání s rukopisy zesnulých bratří, zejména často putujících kaza110

(„Anno salutis MOVV frater Valentinus Schyrmer ordinis minorum predicator almanus tunc temporis in
Oppavie [!] emit hunc librum pro III albos gros. a fratri [!] Caspar Iudeo“ dnes se kodex nachází v muzeu
v Českém Krumlově, sign. M8, viz též Weber et al., 1958, č. 129, s. 317-318.
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č. 93, konstituce vydal C. Cenci v Archivum Franciscanum Historicum, 1990, vol. 83.
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Şenocak, 2004. N. Şenocak soudí, ze někteří bratři si půjčovali doživotně knihy z konventní knihovny
dokonce za úplatu, k čemuž údajně našel důkazné poznámky v knihách v Bibliotheca Antoniana v Padově.
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Publikováno v Archivum Franciscanum Historicum, 1930, vol. 23, s. 157, č. 28.
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VK OL, sign. M I 155. Boháček-Čáda, 1994, č. 27. Na předním přídeští poznámka: „Concessus est iste
liber ad usum fratris Baptistae de Lipczik“. Pozdější vlastník na fol. 3b: „Conv. s. bernardini extra Brunam“
[i.e. františkáni]. O Janu K. z Lipska viz též kapitoly o brněnských a olomouckých františkánských knihovnách.
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Kap. XI, č. 2,3,7. Vyd. Bihl, 1937, s. 355-356.
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telů a lektorů užívajících nejvíce knih. Proto záhy roku 1340 generální kapitula v Assisi
striktně proti tomuto papežskému nařízení rozhoduje, že knihy z pozůstalosti po bratřích
zůstanou v klášteře, kde zemřeli. 116)

Kritika Menších bratří a jejich knihoven
Radikálnější větev Menších bratří zvaná obvykle spirituálové, kteří mimo některých
až heretických a mesianistických idejí zejména kladli důraz na řeholní chudobu, se velmi
striktně stavěla proti osobním knihovnám řeholníků, i když jejich existence byla de iure
umožněna řádovými předpisy. Podle kritik spirituálů se mnozí bratři chovali zcela jako
majitelé svých věcí, včetně knih, když je prodávali, zastavovali, nebo jinak se jich zbavovali, přičemž jako nejhorší jsou popisovány prohry knih při hře házení kostek.117) Generální
řádové konstituce schválené roku 1346 svým příkazem naznačují, že někteří minorité ani
neváhali prohrávat jim nenáležící knihy v hazardních hrách. Trest vězení byl totiž určen
pro každého, kdo „sázel a prohrával při hraní kostek oblečení, knihy, peníze, nebo jakoukoli jinou věc.“118)
Z počátku 14. století nám jeden ze spirituálů Umbertino di Casale zanechal popis situace: „Tak se hromadily bohaté a výjimečné knihy pořízené nadbytečně různými způsoby.
A tak velké bylo přivlastňování knih, že jen skutečně málo pořízených bylo k svobodnému
užívání pro bratry. A mnozí mají přebytečné knihy a mnozí neví, jak je používat. A mnozí
z nich tvoří poklady, říkajíc: ‚Pokud já zeslábnu, zaopatřím se ze svých knih.‘ A prodávají
a kupují je uvnitř řádu i ven, jak jen dobře dovedou a mnohým svým bratřím dráže než
koupili, ve stylu obchodníků.“119) Jakkoli je třeba mít při četbě této kritiky na zřeteli
i emotivní náboj pisatele neváhajícího použít přehánění a zobecňování pro zdůraznění
svých argumentů, zdá se, že situace nebyla ve smyslu františkánského ducha ani řádových
pravidel nikterak příznivá. 120) N. Şenocak navíc prokázal, že k obchodům mezi knihami
116

Vydáno v Archivum Franciscanum historicum, 1942, vol. 35, s. 35-112, 177-253. Viz též Lenhart, 1954,
s. 85.
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Costa, 1991, s. 230.; Lenhart, 1954, s. 134-142.

118

Vydal F. Delorme v Archivum Franciscanum Historicum, 1912, vol. 5, s. 698-708.
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Prohlášení v přípravných zápiscích na vídeňskou kapitulu k projednávání konstituce Exivi de Paradiso
z 6.5.1312 publikoval F.Ehrle v Archiv für Literatur-und Kirchengeschichte, 1887, Jhrg. 3, s. 73. Viz též
Şenocak, 2003, s. 22.
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V papežské konstituci Exivi de paradiso, při jejíž přípravě citovaný text vznikl se ani nijak tato kritika
neodráží ani nezmiňuje.

37

skutečně docházelo. 121) Proto například generální kapitula v Padově roku 1310 „nařídila
všem, že žádný bratr nesmí mít jakoukoli knihu dvakrát, ani žádný bratr nemůže mít knihu,
kterou nemůže využít.“122)
Podobné kritiky se ale někdy nevyhýbaly ani konventním bibliotékám, či nelze blíže
určit, jaké knihy měli vlastně odsuzující na mysli. Například údajně neurotický arcibiskup
v Armagh Richard Fitzralph si roku 1358 v Avignonu v přítomnosti papeže stěžuje na řeholníky, že „v univerzitních fakultách lze jen zřídka zakoupit užitečnou knihu, neboť jsou
všechny vykoupeny Menšími bratry, takže v každém jejich konventu je velká a významná
knihovna, stejně jako každý bratr, který získal určité místo na univerzitě, má významnou
knihovnu.“123) Jeho výrok je však třeba posuzovat s odstupem a kriticky, neboť R. Fitzralph
údajně Menší bratry nenáviděl. Podobně kriticky se vyjadřuje velký nepřítel minoritů Jan
Viklef ve svém traktátu How religious men should keep certain articles: „Bratři si přivlastňují knihy, které nepoužívají. Nechávají je hnít a nepůjčují nebo neprodávají je duchovním
nebo klerikům, kteří by se mohli učit Písmo svaté a svobodně ho učit.“ Emocionální výraz
jeho slov ovšem opět snižuje věrohodnost uváděných informací. 124)
Jelikož právě knihy byly jediným zbožím, které si mohli bratři zakoupit,125) staly se
právě ony „obětními beránky“ nahrazující hromadění peněz a následné vyřizování účtů.
Nejčastěji byly rukopisy takto užívány jako náhražka za nesplacené peněžní dluhy vůči
ostatním bratřím, klášterům nebo světským osobám. Knihy byly skutečně užívány i jakožto
hodnotné předměty s jistou cenou, a to i přesto, že řeholníci nebyli de iure jejich vlastníky.
Konstituce jihoevropských provincií z přelomu 13. a 14. století upravují a za určitých podmínek i povolují zastavování knih i jejich půjčování za poplatek, byť je tato skutečnost
proti pravidlu, že veškerý majetek Menších bratří včetně knih náleží Svatému stolci. 126) Že
provinční kapituly řešily problém zástavy a „pronájmu“ knih, dosvědčuje, že k těmto docházelo už dříve, ovšem byly alespoň některými řeholníky zamítány a odsuzovány. Pařížské generální konstituce z roku 1292 takto zase rozšiřují zákaz psaní knih za účelem prode-
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je, deklarovaný staršími konstitucemi narbonskými, o zákaz prodeje knih za dražší cenu,
než byly pro řád koupeny.127) Vznik těchto doplňků opět dosvědčuje, že k takovýmto obchodům docházelo. Opakování zákazu v pozdějších generálních nařízeních naznačuje, že
neřest vycházející z touhy po penězích zcela neustala ani poté. Knihy mohly být podle
zmíněných pařížských konstitucí ovšem prodávány zejména, dostali-li se bratři do finančních potíží („propter fratris necessitatem“) nebo museli platit dluhy. Tento předpis dokonce přímo nařizoval placení dluhů prodejem knih, a to i přestože Řehole zapovídá finanční
transakce a konstituce Exiit qui seminat Mikuláše III. (1279) v 13. kapitole výslovně zakazují jakékoli zadlužování. 128)
Prodávání knih jednotlivými řeholníky a jejich osobní obohacování a získávání tak
peněz do vlastního držení, což přísně zakazovala základní řádová pravidla,129) se zřejmě
nevyhlo ani českým zemím. Aspoň nepřímo tak lze soudit z nařízení provinční kapituly
slavené ve Znojmě roku 1412, která všem bratřím prodej knih opětovně zakazovala řadu
desetiletí po vydání obecných řádových předpisů na toto téma. 130)

Menší bratři jako písaři a iluminátoři a jejich díla
Některé církevní řády, zejména mnišské, podporovaly vlastní tvorbu knih, jiné ji zase
zamítaly. 131) U Menších bratří, až na několik výjimek, jako byl například centrální konvent
v Assisi, nevznikaly obvykle v řeholních domech velké písařské dílny typické pro mnišské
kláštery či řády usilující o co největší rozvoj poznání. Opisy knih bývaly spíše dílem vzdělaných jednotlivců z řad řeholníků, kteří takto zajišťovali kodexy obvykle jen pro svou
vlastní potřebu.132) Svou roli zde hrála bezpochyby také cena soudobého hlavního psacího

127

Vyd. v Archivum Franciscanum historicum, 1941, vol. 34, s. 13-94, 284-358. Cit. podle Lenhart, 1954,
s. 119.
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Lenhart, 1954, s. 121-122.

129

Srov. Nepotvrzená řehole, kapitola 8.
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Neumann, 1938, s. 134. Nařízení znojemské kapituly (1412) jsou údajně dochována v rukopise NK, signatura V.F.29.
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Např. statuta dominikánů nabádala, aby opisování knih nebylo věnováno mnoho času a rukopisy byly
raději kupovány či zadávány k opisování písařům, aby zbylo více času na studium. Viz Christ, 1955.
132

Srov. Abate, 1950, s. 82. Výjimkou snad mohly být liturgické kodexy cíleně ve velkém rozsahu opisované
a zdobené v Assisi a snad také Na Františku v Praze.
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materiálu - pergamenu, jež si řeholníci museli kupovat.133) Opisování knih bylo rovněž činností velmi časově náročnou, ale snad i právě proto někdy doporučovanou řádovými předpisy. Řádové konstituce z roku 1239 a později Narbonské konstituce (1260) vyzývaly bratry k psaní knih nebo jiné sobě vhodné činnosti. 134) Účelem těchto nabádání byla především
vhodná práce nezbytná pro řádný řeholní život podle myšlenek sv. Františka, 135) více než
psaní knih samotné či jeho výsledek. Samotná aktivita bývala tedy nadřazena nad její výsledek, docházelo rovněž k častému opakovanému používání pergamenu po seškrábání
předchozích textů.136) Zmíněné Narbonské konstituce dále bratřím zakazovaly písařské
aktivity pro obchodní účely, 137) takže v klášterech jen stěží mohla vznikat rozsáhlejší skriptoria zásobující svými díly ostatní církevní instituce v okolí nebo knižní trh. Pozdější řádové konstituce z roku 1316 opět vybízí k aktivitám, ovšem bez výslovného uvedení těchto
činností. Další generální nařízení, o 15 let mladší, ale opět tyto práce výslovně uvádí
a navíc ještě před psaní vsouvají malování. Příčinou pro psaní, jak k němu středověké dokumenty vybízejí, byl především boj proti zahálce (otium) ve volných chvílích bratří.138)
Badatelé zkoumající středověké knihovní fondy po celé Evropě139) nenalezli příliš
stop po minoritské písařské činnosti ani velká skriptoria a tvrdí, že vlastní psaní bylo méně
či dokonce nejméně častou akviziční formou. O psaní knih v mendikantských klášterech se
dochovalo jen malé množství zmínek, zatímco řada pramenů hovoří o jejich shromažďování a ukládání v konventech,140) i když pouhé množství dochovaných zdrojů a informací
v nich nemusí zcela odpovídat soudobé realitě.
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Zcela jiné postavení zaujímali písaři v mnišských skriptoriích, jejichž kláštery měly své statky a polnosti
a byli zásobování jehněčí či kůzlečí kůží z vlastních zdrojů.
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„Fratres tam clerici quam laici compelantur per suos superiores inscribendo et in aliis sibi competentibus
exerceri. Quod si ipsi superiores negligentes in hoc fuerint, avisitatoribus puniantur“, cit. v Senocak, 2003,
s. 26.
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Práce je v světcových očích „milost“. Srov. Potvrzenou řeholi, č. 88: „Ti bratři, kterým Bůh dal milost, že
mohou pracovat, ať pracují svědomitě a s dobrým úmyslem, aby totiž nedali vzniknut zahálce, která je nepřítelem duše, ani při tom nepotlačovali ducha svaté modlitby a zbožnosti, kterému mají sloužit všechny časné
věci.“ Nebo Závěť sv. Františka, č. 119-120: „A já jsem pracoval vlastníma rukama a budu pracovat;
a rozhodně chci, aby všichni bratři se zaměstnávali počestnou prací. Kdo neumí pracovat, ať se to naučí, a to
ne z touhy po mzdě za práci, ale pro příklad a pro potlačení zahálky. A když za práci nedostaneme mzdu,
obrátíme se k stolu Páně a budeme prosit o almužnu dům od domu.“
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Srov. Lenhart, 1954, s. 31 a 42, jenž v této souvislosti hovoří o bratřích jako o „official wasters of parchment“.
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„Žádný bratr nesmí psát ani vést druhého k psaní knihy určené na prodej“. Cit podle Lehnart, 1954, s. 26.
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Srov. Roest, 2000, s. 198.
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Abate, 1950; Lenhart, 1954, s. 71-76; Roest, 2000, s. 232-234; Şenocak, 2003.
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Srov. Cavalo, 1987.
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Čelní postavení mezi františkánskými písaři zaujímali lidé se vzděláním a šířící učenost, tedy lektoři. Mnozí z nich měli pomocníka zvaného socius, který pro ně časově velmi
náročné opisování vykonával. 141) Další skupinou písařů byli jistě řádoví studenti. Že není
známo velké množství knih jimi napsaných, může být důsledek jejich zániku v pozdějších
staletích, když těmto obvykle kurzívním rukopisům se zpravidla se opakujícími a pro tehdejší dobu nijak vzácnými texty nebyla věnována pozornost jako knihám iluminovaným
a kaligrafickým a zanikly. Kromě vlastní písařské aktivity zaměstnávali Menší bratři také
světské písaře. Využíváni byli zejména v sousedství řádových studií vyžadujících dostatek
literatury, například v Oxfordu, Paříži a možná i v Praze. Žádný řádový předpis takové najímání písařů nezakazoval, v italských provinciích dokonce výslovně místní konstituce zaměstnávání opisovačů povolovaly. 142)
Z pouhé zmínky v rukopise, že byl napsán určitým řeholníkem v jistém konventu
nelze ještě odvodit, že v něm fungovala písařská dílna čili skriptorium. To je potřeba chápat jako organizovanou činnost skupiny řeholníků, kromě písařů obsahující případně
i iluminátory, která vzhledem k rozsahu své písařské produkce nefunguje jen pro svou potřebu, ale i pro ostatní ať už prodejem nebo jinak. Přinejmenším v pražském konventu
u sv. Jakuba však jakási písařská dílna zřejmě existovala. Kromě vnějších okolností, konkrétně existence prosperujících studií, to naznačuje také kolofon Lombardových Sentencí
užívaný v klášterní škole napsaných roku 1360 bratrem Mikulášem de Grecz „a dalšími“. 143)
Z pera Menších bratří také zřejmě vznikaly přinejmenším liturgické rukopisy pro potřeby sester klarisek, někdy jako v Praze Na Františku, Znojmě, Opavě nebo Chebu žijících
v těsném sousedství řeholníků. Hypoteticky takto mohli pracovat Menší bratří Na Františku, což naznačuje několik níže popsaných rukopisů, přímý doklad však máme až z druhé
poloviny 15. století zřejmě z Chebu. Již reformovaní františkáni, konkrétně bratr Tomáš
Michelensis opsal německý sborník textů asketické a mystické povahy týkající se zejména
života řeholnic, traktát o správném životě, výklad Otčenáše a další pro potřeby klarisky
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Roest, 2000, s. 231; Senocak, 2003, s. 26; Lenhart, 1954, s. 28-29.
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Şenocak, 2003, s. 25; Lenhart, 1954, s. 28.
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NK, signatura III.B.10. Truhlář, 1905, č. 419, s. 162-163. Viz též databáze Manuscriptorium. Písaře zmiňují kolofony na fol. 109v a o něco podrobněji na 329r: „Optime ingrossate in civitate Pragensi in claustro
sancti Jacobi fratrum minorum sub anno incarnacionis domini MoCCCosexagesimo feria sexta proxima post
Epiphaniam domini per manus Nicolai de Grecz et cetera etc. Libro conpleto saltabit scriptor pede leto, qui te
furetur anathematis ense necetur.“
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Margarethy Grundherr. Ta se 4. srpna 1465 vydala ze svého rodného norimberského kláštera spolu se čtyřmi spolusestrami do chebského konventu, aby jej zreformovala, a drobná
příruční knížka jí k tomu byla pomůckou. 144)
V prostředí řádu Menších bratří lze rozlišit dvě skupiny rukopisů: liturgické kodexy
včetně Řehole, iluminované a na kvalitním pergamenu a pak knihy studijní či příruční psané kurzívou, na hrubších pergamenech někdy se seškrábaným starším textem, s řadou zkratek. Hranice mezi nimi je ovšem ve srovnání s jinými soudobými vlastníky a tvůrci děl
ostřejší v důsledku menšího bohatství minoritských konventů a nedostatku kvalitní psací
látky.
Liturgické, ale i jinak významné kodexy kromě zdatné kaligrafické práce vyžadovaly
také umělecké zapojení iluminátora. Přestože oficiální povolení pracovat jako běžní malíři
získávají Menší bratři až roku 1331, na knižní malířství se toto omezení prakticky nevztahovalo, neboť již ve 13. století známe jmenovitě z různých oblastí Evropy několik minoritských iluminátorů.145) Bratři trávili svůj život postupně v několika řeholních domech, neboť
bylo a je dosud obvyklé, že bratři po určité době střídají své bydliště. Takto nalezneme významnou podobnost mezi výzdobou níže popsané tzv. Františkánské bible a dochovanými
liturgickými rukopisy kláštera ve Freibourgu ve Švýcarsku. 146) O to blíže, i administrativně,
měli v druhé polovině 15. století observanti do Slezska a Polska. 147) Podobně jsou na
sklonku gotiky ovlivněny krakowské iluminace tvorbou Mistra Friedrichova brevíře, jehož
tvorba je zaznamenána v Olomouci i pro místní minority a klarisky. 148)
Knihy psané prostým kurzívním písmem sloužily více konkrétním osobám než institucím jako kláštery. Častěji byl vlastník i samotným písařem a vybíral si i předlohy, z nichž
přepisoval. S takovými písaři se setkáváme samozřejmě i u Menších bratří a jejich rukopisy
jsou zpravidla svazky s větším množstvím různých děl, která si na jednom místě, ale
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NK, signatura XVI.G.24. Na zadním přídeští poznámka: „frater thomas michelensis[?] ordinis minorum
manu propria“. Cesta knihy do Chebu podle databáze Manuskriptorium, kde je dále citován KIST, Johannes. Das Klarissenkloster in Nürnberg bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Nürnberg, 1929, s. 60 a 128130.
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Lenhart, 1954, s. 44-47 uvádí bratry iluminátory: Wilhelm (Anglicus?, misionář v Německu, † ca.1232),
Matouš z Paříže. (reprodukce viz Little, A.G. Illuminated manuscripts. In Franciscan literature. Manchester,
1937, s. 37-38), Henricus de Pisa, který byl i výborným kazatelem, spisovatelem a písařem (činný 1227-41,
viz Sbaraglia, 1908. Tomus 1., 1908, s. 338), Bonaventura z Bologně (činný ca. 1270).
146

Srov. Ladner, 1995.
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Na shodné rysy moravských či uherských a krakovských františkánských iluminací poukazuje Miodońska
(1993) jmenujíce polského františkánského iluminátora Bernardyna z Źarnowca.
148

Podrobněji o rukopisu viz níže.
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i postupně během pobytů v různých městech a konventech zapisovali. Výskyt těchto výzdobou prostých, ale obsahem bohatých rukopisů byl především na sklonku středověku pro
následovníky svatého Františka typický. Souvisí to s rozvojem školství, kterému se řeholníci nevyhýbali, a jím nastolenou „desakralizací“ knihy. I v jiných církevních i soukromých
knihovnách byly tyto soubory různých děl mnohem rozšířenější, avšak pro nižší výtvarnou
úroveň jim nebyla později věnována pozornost, byly zničeny a ani soudobé prameny o nich
kvůli nižší finanční hodnotě nehovoří. Tyto rukopisy místy přinášejí hodnotná literární díla
a zároveň dobře svědčí o svých majitelích, neboť se v nich přímo odráží jejich zájem
a životní orientace. Příkladem takovéhoto díla je moralistický kodex sepsaný bratrem
Eberhardem Ablauffem z Porýní na počátku 16. století.149)
Naši pozornost ale obvykle soustřeďujeme na věci skvostné a zdobené, a tak i těmto
ciméliím byla a je věnována větší pozornost, díky níž nezůstaly zapomenuty. Už z počátků
působení Menších bratří nebo jejich přívrženců v Čechách se zachovaly veliké skvosty
knižní malby, u nichž nejen užívání, ale i vznik je kladen do souvislosti s působením Františkových následovníků. Knihy však postrádají jakékoli poznámky o svých původcích
a jejich identifikace se tak opírá zejména o umělecký a ikonografický rozbor iluminací,
případně analýzu svátků a jmen světců v textech. Právě tím, že výzdoba těchto kodexů150)
tvoří určitý celek vykazující vzájemné podobnosti, lze odvodit jejich společný původ, jehož
přesná identifikace ale ještě bývá předmětem spekulací.
Jejich vznik i používání jsou nevyvratitelně spjaty s osobou svaté Anežky České, „jejího“ kláštera Na Františku, případně přemyslovského pražského dvora. Jako první vyslovil
hypotézu o písařské a iluminátorské dílně řeholníků v pražském konventu Na Františku Jan
Květ v souvislosti s tzv. Františkánskou biblí, jedním z nejpůsobivějších českých rukopisů
13. století. 151) Na okraji folia 212v, tedy začátku knihy proroka Agea, je zde vyobrazen
františkánský řeholník titulovaný „fr. Godefdus“ (Godefridus) klečící před prorokem Ageem. J. Květ považoval Godefrida za iluminátora díla, což ovšem není ničím podloženo
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Více viz kapitola o kadaňském františkánském klášteře.
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Konkrétně se jedná o tzv. Františkánskou Bibli (Knihovna Národního muzea, XII B 13), Františkánský
breviář (Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, ms. 7681), Život sv. Františka (Knihovna Národního muzea,
Nostická sbírka C 13). Podle mínění H. Soukupové (1984) patří mezi kodexy z františkánské iluminátorské
dílny také tzv. Osecký lekcionář (letní část v Národní knihovně, sign. Osek 76, zimní od 2. světové války
nezvěstná) a Sedlecký antifonář (NK, sign. XIII.A.6.)
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Květ, 1927. Pergamenový kodex (470 ff., 353x271 mm) se dnes nachází v Knihovně Národního muzea,
signatura XII B 13. Srov. Brodský, 2000. Podle Mašína (1954, s. 14) vznikl kodex pro potřeby minoritského
kláštera u sv. Jakuba, což však neodpovídá razurou poškozeným vlastnickým přípiskům.
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a ani odjinud neznáme, že by bratři iluminátoři zanechali v knihách své autoportréty. Ze
soudobých osob podobného jména známe z jiných pramenů dva bratry. Jde jednak o českopolského provinčního ministra Gamfreda jmenovaného do funkce roku 1266 generálem
sv. Bonaventurou v Paříži. Českými minority ovšem nebyl přijat, zvolili si za vlastního
1268 P. Jakuba Diedonis a žádali Sv. stolec, aby zrušil generálovo jmenování, takže jeho
vyobrazení se zkomoleným jménem v českém kodexu není pravděpodobné. 152) Druhým
„jmenovcem“ byl generální ministr Raymund Godefroy řídící řád v letech 1289-1295. Patřil k významným představitelům spirituálské větve Menších bratří snažící se o reformu
řádu v duchu jeho zakladatele a zabředávající i do heretického apokalyptického učení cisterciáckého mnicha Joachima de Fiore. Je známo, že bratři Na Františku na rozdíl od minoritů u sv. Jakuba inklinovali k reformátorským snahám a životu v pravé chudobě a prostotě
sv. Františka, avšak přímou souvislost bratra v miniatuře s tímto generálem nelze prokázat,
navíc by jej bylo možno očekávat spíše u textu Apokalypsy, která je ovšem uvozena jen
ornamentální iniciálou. 153) Pozoruhodná je teze J. Krásy, jenž Godefrida vidí jako stavitele
přinejmenším části komplexu Na Františku.154) Odvozuje tuto teorii podle obsahového
změření knihy proroka Agea, jež celá vypovídá o stavbě, resp. obnově Hospodinova chrámu po návratu Izraelců do Judska. Opět se ovšem jedná o hypotézu.
Jan Květ v citované práci podrobně zanalyzoval a popsal hodnotnou výzdobu kodexu
pozdně byzantského slohu s italskými vlivy a přiřkl ji čtyřem různým umělcům. Vzhled
malířské výzdoby spočívající výhradně z iniciál je však natolik jednotný, že malíři pracovali v jedné dílně a vzájemně se střídali. Z hlediska původu je zajímavý důkaz velmi úzké
spolupráce písaře nebo více písařů a malířů v členění plochy listů, což dokládá, že Bible
byla napsána i vyzdobena s největší pravděpodobností na jednom místě, snad právě
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Provinční ministři ještě ve 13. století nebyli voleni na kapitulách, ale jmenováni generálním ministrem
řádu. O příčině sporů a protestů proti br. Gamfeldovi („terribiles motus“, „magna discordia“) prameny mlčí,
avšak není pravděpodobné, že by řeholník vyslaný sv. Bonaventurou byl obdobně nakloněn striktní chudobě
jako nejspíš bratři v konventu Na Františku. Příznivce měl v klášteru v Złotoryji. Viz Dersch, 1914, s. 96;
Neumann, Augustin. Die Chroniken der Mährischen Minoriten - NA, ŘK, 3144a; Kronika J. Impekhovena MZK (cit., viz Kłoczowski, 1992); Kronika Fürstenhaina - viz Kłoczowski, 1992a.
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Pozdější kronika J. Impekhovena (MZK) hovoří v souvislosti s generální kapitolou v Assisi roku 1295
vedenou tímto generálem Raymundem o podání jakési stížnosti samotnému papeži („a tribus accusantur quae
accusationes ad summum Pontificem deferuntur“). Snad se jednalo o záležitost týkající se i českých zemí či
Polska, neboť hned za tímto textem následuje informace o odvolání česko-polského provinciála Theodorica.
Viz Kłoczowski, 1992.
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I když podle J. Krásy (1982) vznikla Františkánská bible v iluminátorské nebo písařské dílně složené
z laiků, která snad mohla být i putovní a tudíž nebyla trvale usídlena v Praze.
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v Anežském klášteře u sv. Františka.155) Vznik rukopisu je na základě analýzy miniatur
a jejich srovnání s jinými díly kladen do 70. nebo 80. let 13. století.156)
Těžištěm výzdoby kodexu jsou figurální iniciály na počátku biblických knih, prology
uvádějí iniciály menší, zpravidla ornamentální. Celkem je v kodexu 73 iniciál. V nich jsou
vyobrazeni proroci na začátku knih jim připisovaných, stejně jako evangelisté. V jiných
případech, kromě iniciál i na nepopsaných okrajích listů, nalézáme novozákonní, zejména
evangelní scény nebo apoštoly. Mezi další poutavé ilustrace patří Poslední večeře na
fol. 285 nebo sv. Lukáš na začátku svého evangelia vyobrazený jako středověký písař
s parukou (259r). Pozoruhodná je i drolerie na fol. 314r - nalomené nožky se křečovitě drží
jeden muž, zatímco druhý v katovském oblečení a se sekerou v ruce se jej snaží za nohu
strhnout. Nelze zde vyloučit obsahovou souvislost s začínajícím 1. listem Korinťanům, kde
sv. Pavel popisuje četné roztržky mezi příznivci Pavla, Apollóna, Petra a Ježíše.
V iluminátorské výzdobě rukopisu se stejně jako v českém umění poloviny 13. století
vůbec prolínají západní gotické prvky s byzantskými vlivy východu, jež ovšem k nám
pravděpodobně již přišly z německých, tedy spíše západních zemí, zřejmě z Porýní. 157) Výzdoba Bible je silně byzantizující, zároveň si ale zřetelně zachovává rysy středoevropské
tradice. Spojení východního vlivu a gotických prvků je zřetelné v architektonickém stylu
budov, které na pozadí doprovázejí většinu výzdoby. Zcela gotické je oblečení postav, ať se
již jedná o dámské kostýmy nebo vojenské odění na postavách křižáků.
Františkánská Bible se nacházela a byla užívána v mužském nebo ženském konventu
Na Františku patrně až do vyhnání řeholníků i řeholnic v září 1419. Dokládají to také razurou poškozené provenienční přípisy na fol. 410r: „Iste liber est fratrum ... de sancto Francisco“, „Iste liber est fratrum minorum apud sanctum Franciscum“. 158) Dle vlastnických
poznámek se rukopis dostal ještě na sklonku středověku k augustiniánům kanovníkům do
Roudnice. Kodex se ve své současné podobě skládá ze tří částí - neúplné a uprostřed textu
začínající knihy Sirachovcovy s knihami prorockými a Novým zákonem, mezi něž jsou
vevázány později napsané knihy Makabejské. Tato kompilace je patrně dílem augustiniánů,
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Krása, 1982.

156

Tamtéž.
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J. Květ (1927) vyslovil teorii, že malíři byli ovlivněni zejména soudobými padovskými iluminátory. (nejznámější dílo Epistolář Giovanniho da Gaibana dokončený 1259 v Padově) Pozdější literaura (Krása, 1982,
s. 31). však tento názor značně zpochybňuje a předpokládá orientaci na sasko-durynský styl. Podle Schwarzenského (1936) zase vyšel základní umělec ze středorýnské dílny. Viz též Krása, 1990, s. 22-23.
158

Brodský, 2000, č. 110, s. 135-137.
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kteří dostali rukopis již jako neúplný a snad při husitských či reformačních nepokojích poškozený. Augustiniáni kodex nejen nově svázali, ale používali zřejmě společně ještě
s dalším svazkem, jak by dosvědčovala poznámka na přídeští: „secunda pars biblie“. Když
roudnická kanonie po vypálení husity 30. května 1421 zanikla, ocitla se její knihovna
i s popisovaným manuskriptem na zámku v Březnici. Odtud ho Josef Krakovský
z Kolowrat daroval v roce 1818 pražskému, dnes Národnímu muzeu.
Podle obsahu lze „pražskému Assisi“, jak bývá komplex Na Františku zván, s jistotou
připsat tzv. Františkánský breviář. 159) Dokládají to oficia k františkánským světcům a další
modlitby k svaté Anežce Římské. Ta je dle soudobých liturgických předpisů slavena dvakrát: její umučení 21. ledna a zjevení jejím rodičům 28. ledna. Je zde také officium
k sv. Emerciáně (23. ledna) kojené spolu se sv. mučednicí Anežkou. V původním textů byl
z českých patronů zmíněn akorát sv. Václav, později ovšem byli dopisováni další. 160) Kalendář breviáře obsahuje i jinak neobvyklý svátek dedicatio basilicae Salvatoris (9.11.),
který je dnem posvěcení Konstantinovy arcibaziliky Nejsvětějšího Spasitele v Římě, které
jinak v soudobé liturgii není obvyklé, i když je například nacházíme v nekrologiu znojemských klarisek. 161) Patrocinium Krista Spasitele mohlo mít v soudobé Praze souvislost jedině s přemyslovským pohřebištěm. 162) H. Soukupová si všimla i dalšího neobvyklého oficia
na 18./19. listopadu dedicatio basilicarum Petri et pauli apostolorum et sanctae Elisabeth,
které má souvislost s mauzoleem sv. Alžběty v Marburgu a pohřební kapli sv. Hedviky na
místě někdejší kaple sv. Petra a Pavla v slezské Trzebnicy, kde sv. Anežka vyrůstala.163)
Zařazení zmíněných svátků může dosvědčovat určení modlitební knihy pro konvent
klarisek nebo minoritů na Františku, nicméně nedokazuje samotný vznik v tomto klášteře.
Do 70. let 13. století jeho původ zařadil J. Krása. 164) Z analýzy kalendáře je evidentní, že
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Uměleckoprůmyslové muzeum Praha, ms. 7681. 242 ff., 265x185 mm, vazba z 2.pol.15.stol. (kůže
s slepotiskovým got. ornamentem, 5 puklic, na vrchní desce 2 kovové výčnělky pro připevnění nedochovaných řetězů).
160

Sv. Vít, sv. Ludmila, translace sv. Václava, sv. Stanislav, a z hlediska sv. Anežky Přemyslovny rovněž
důležitý svátek sv. Hedviky (15.10.), což svědčí o používání v českém prostředí. Všichni zmínění světci byli
Na Františku slaveni, jak to dokazuje dopis papeže Innocence IV. Anežce Přemyslovně z 13.11. 1243, kde na
jejich svátky povoluje zmírnění postu (CDB IV/1, č. 29, s. 107).
161

NK, signatura VI.B.9.
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Soukupová, 1993, s. 30.
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Soukupová, 1984.

164

Krása (1982, s. 30) zjistil podobnost dekoru s kodexem Algorithmus v Bayerische Staatsbibliothek
v Mnichově (clm. 17703) obsahujícího různé středověké chronologické a kosmologické příručky, který vznikl
s jistotou před rokem 1278. Jedná se o společné vyobrazení sv. Prokopa, Václava a Vojtěcha.
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kodex vznikl v českém prostředí, prvotní absence českých patronů nemusí být v čerstvě
vzniklém a ze zahraničí osídleném řeholním prostředí nijak překvapivá. Zajímavá je
i analýza českého cisiojanu v kodexu obsaženém, neboť podle H. Soukupové vykazuje podobnosti s touto kalendářovou pomůcky v nekrologiu krumlovských klarisek. 165) Základem
výzdoby jsou figurální a ornamentální iniciály běžného obsahu, zřejmě dílo jednoho iluminátora.166) Ve srovnání s Františkánskou biblí nejsou iluminace breviáře tolik formálně vytříbené, ale vykazují shodný umělecký styl v skromnější podobě a vytříbený františkánských cit, zdůrazňující Ježíšovo dětství a umučení a s tím související mariánský kult.167)
Breviář zůstal při kostele sv. Františka i po zrušení ženského kláštera, kdy budovu roku
1556 získali dominikáni. 168) Dnešní vlastník - Umělecko-průmyslové muzeum získalo knihu darem od svého kustoda Františka Adolfa Borovského roku 1897.
Podle shodného iluminátorského výtvarného stylu pochází z téže dílny i další skvost
českého knižního výtvarného umění, tzv.Osecký lekcionář zvaný též Lekcionář Arnolda
Míšeňského, podle jména písaře podepsaného v kolofonu shodném patrně pro oba svazky.169) Ty se až do sklonku druhé světové války nacházely v klášteře cisterciaček v saském
Marienstern. Sestry tehdy uprchly do Oseku a vzaly s sebou deset nejcennějších manuskriptů, odkud se zimní část lekcionáře dostala do Národní a universitní knihovny, kde
byla mylně považována za původní součást fondu kláštera v Oseku. Letní díl je od konce
druhé světové války nezvěstný a jeho výzdobu známe jen z černobílých publikovaných
reprodukcí.170) První teorii o jeho vzniku vyslovil ve 20. letech minulého století A. Friedl,
který předpokládal, že kodex vznikl v Míšni a to jak podle písaře, tak podle míšeňského
probošta a biskupa Bernarda III. z Kamence. 171) Ten byl totiž zakladatelem konventu cisterciaček v hornolužickém Marienstern, jeho sestra zde byla představenou a kodex má jasné vlastnické označení tohoto kláštera.
165

Soukupová, 1984.
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Wratislawová-Mitrovicová, 1933. V díle rozpoznala jak italské, tak anglo-francouzské prvky knižní malby, které podle ní svědčí o celoevropském působení jeho tvůrců.
167

Soukupová, 1984, s. 79.

168

Inventář kostela a kláštera z r. 1574 - NA, APA, C 117/6, kart. 2092, s. 562-577. Rkp. identifikovala Soukupová, 1984, s. 69 a násl.
169

„Hoc opus Arnoldi Missnensis dextera scripsit. Ipse diu scribat et longo tempore vivat“. Pars hyemalis NK, sign. Osek 76. (195 ff., 425x323 mm). Podle výzodoby zařadit J Krása (1982, s. 59) kodex do 80. nebo
90. let 13. století, dle souvislostí vzniku je datován před rok 1282.
170

Friedl, 1928.

171

Tamtéž. Autor velmi podrobně popisuje a analyzuje výzdobu díla, bohužel trochu zkreslenou jeho nesprávným určením vzniku díla do Míšně.
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Rovněž další skvost české knižní malby 13. století - Sedlecký antifonář172) bývá řazen
do téže skupiny rukopisů. Jeho monastický ritus obsahuje prvky cisterciácké tradice,173)
mimoto je zde ještě modlitba k sv. Anežce Římské. Český původ antifonáře dokládá použitý typ notace a také texty k svátku sv. Vojtěcha, byť jsou až pozdějším přípisem, jenž snad
ani nepochází z 13. století.174) Slohově je antifonář výrazně ovlivněn byzantským malířstvím, stylová podobnost jej spojuje s kodexy ze sasko-durynské175) a benátské176) oblasti,
tedy míst, odkud mohli do Prahy Menší bratři přijít.
Shodné stylové prvky výzdoby vykazují ještě další známé rukopisy, například podle
H. Soukupové encyklopedie Mater verborum.177) Jeho původ bývá připisován benediktinům podle úvodní iluminace mnicha v černém hábitu, údajného autora slovníku ze St.
Gallen. Ostatní řeholníci na iluminacích ale mají jiné - hnědé či hnědofialové hábity
a podle Soukupové se také texty antifon liší od benediktinských officií. 178) V zahraničí se
pak nachází a také byla používána čtyrsvazková Bible z kláštera dominikánů v rakouské
Kremži. 179) Mezi popisovanou skupinu manuskriptů bývá řazen také mnichovský Algorithmus180), nebo Admontský misál, 181) takže se zdá, že iluminátorská dílna měla široký
záběr zakázek i mimo Čechy.
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NK, signatura XIII.A.6.
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D. Eben v popise kodexu v databázi Manuscriptorium. Jde např. o jedinou antifona k žalmům laudes nebo
officium k sv. Bernardovi na str. 383.

174

Pražák, 1983, s. 579. srov. Hutter, J. Česká notace. In Nota choralis. Praha, 1930. s. 54-60. Podle Huttera
antifonář nejen pro cisterciáky vznikl, ale byl přímo napsán v jejich prostředí. Pozdější připsání textů k sv.
Vojtěchovi lze vysvětlit opisem z nečeské předlohy, která českého patrona opomíjela.
175

Krása, 1982, s. 48, poukazujíc na souvislost s „náčrtníkem z Wolfenbüttelu a evangeliářem z Glosaru“;
Soukupová, 1989, s. 116.
176

Květ, 1927, s. 157, které též poukazuje na analogie iniciál s antifonáři uloženými tehdy ve františkánském
klášteře v Zadaru, jež mají mít souvislost též s Františkánskou Biblí.
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Knihovna Národního muzea, X A 11. Soukupová, 1984. Srov. Brodský, 2000, č. 72, s. 86-89.
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Tamtéž.
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Perg., 495x370 mm, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 1170-73, rovněž vykazuje vlvi Padovského
malířskí, jak soudil Květ (1927) i o Františkánské bibli. Viz Studie o rukopisech, 1994, roč. 30.
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Bayerische Staatsbibliothek München, clm 17702. Podle J. Krásy (1982, s. 30) vytvořil jeho výdobu týž
umělec jako Františkánský breviář. Možnost vzniku Algorithmu v českém prostředí a přímo v Anežském
klášteře opět rozebírá Soukupová (1984). I přes rozdílný písařský styl ve srovnání s breviářem opětovně poukazuje na jistý český původ a předkládá teorii o obsahové souvislosti cisiojanu v kodexu obsaženém s jiným
v nekrologiu krumlovských klarisek (NK VI.B.9). Pro velké množství „nefrantiškánských“ prvků v kodexu
obsažených ovšem dochází k závěru, že malíř působící v klášteře byl činný i někde jinde v Praze.
181

Cambridge, Fitwilliam Museum, Ms. No. 36). Kromě českých patronů obsahuje i ve Wrocławi oslavovaného sv. Vincence, kodex bývá dle obsahu ztotožňován s Jindřichem III. Vratislavským. Dle Soukupové byla
objednavatelskou Anežčina sestra Anna (zemř. 1265), sestra vratislavského vévody Jindřicha II. Pobožného
(zemř. 1241), která po léta udržovala kontakty s pražským dvorem. Soukupová do téže skupiny výzdoby řadí
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Dosti pravděpodobné je spojení některých jmenovaných kodexů se svatou Anežkou
Přemyslovnou několikrát v nich vyobrazenou, byť přesná identifikace iluminací je někdy
předmětem spekulací. Dvakrát je světice snad spodobněna v Oseckém lekcionáři.
V zimním díle je její portrét společně se svatou Anežkou Římskou v iniciále S na fol. 160r.
Přemyslovská světice je zobrazena jako prostá řeholnice bez jakýchkoliv indicií náležitosti
ke královskému rodu a glorioly, jak se spjatýma rukama pohlíží nahoru na jmenovkyni mučednici a modlí se k ní. Podobné vyobrazení obou jmenovkyň nalézáme i na triumfálním pásu nad bývalým oltářem v přemyslovském pohřebišti sv. Salvátora v komplexu na
Františku a vzájemné srovnání obou s oblibou užíval i papež Řehoř IX., například ve svém
listu adresovaném sv. Anežce z roku 1234, kde vyslovuje osobní potěšení nad její zbožností nebo jiné listině z 9. května 1238.182) Druhé vyobrazení je v nezvěstné letní části a stejně
jako ostatní iluminace je známe jen z publikované černobílé reprodukce.183)
Další možný portrét Anežky nacházíme v sedleckém antifonáři, v iniciále P na straně
237. Vyobrazena je jako klečící řeholnice modlící se z listu oraci, která je shodná s textem
pro neděli po svátku Povýšení svatého kříže uprostřed září, jenž je iniciálou uvozen. Jedná
se o modlitbu Sáry z knihy Tobiáš (3, 13). Sára, dcera Rúela se sedmkrát zasnoubila se
sedmi muži, než však spolu začali manželský život všechny muže zabil zlý démon
Asmodaj. V zoufalství se Sára obrací k Bohu vyznávajíce touhu být vzata pryč ze země
a upozorňujíce Hospodina na svou tělesnou čistotu. Analogie s osudem sv. Anežky je zjevná, připomeňme si její zasnoubení. Nejprve ve věku okolo pěti let měla být při pobytu
v klášteře v Trzebnicy zasnoubena „jakémusi vévodovi slezskému“.184) Asi v osmi letech
o její ruku požádal nástupce císařského trůnu Jindřich VII. ze Štaufů. Ke sňatku nedošlo,
neboť rakouský vévoda Leopold VI. Bamberský prosadil za novou císařovnu svou dceru
Markétu. V asi patnácti letech žádá o její ruku anglický král Jindřich III. a o dva roky později se k němu přidává sám císař a otec předchozího žadatele Jindřicha ze Štaufů Fried-

také tzv. středorýnské rukopisy z období okolo roku 1260, zejm. Moralia in librum Job sv. Řehoře Velikého
(knihovna augustiniánů-kanovníku v Herzogenburgu), graduál kláštera cisterciáků ze Seligenthal
u Landshutu, který založila sestřenice Václava I. Ludmila Bavorská a uvedla tam sestry z Třebnice. (British
Museum London, Ms. 16950).
182

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále jen CDB). III., 1. Praha, 1942, č. 79 a 189.

183

Viz Friedl, 1928. Kromě Anežky Přemyslovny však u tohoto kodexu připadá v úvahu ještě její jmenovkyně a jedna z prvních abatyší Mariensterského kláštera Anežka, sestra objednatele kodexu Bernarda
z Kamence, případně jeho neteř shodného jména a rovněž cisterciačka z téhož řeholního domu. Viz Boldan,
2002, s. 85.
184

Milánská legenda o sv. Anežce. Viz Vyskočil, 1932. Naposledy publikováno v překladu Zd. Kalisty
v knize Středověké legendy o českých světcích. Praha : Lidové Noviny, 1998, s. 192-239.
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rich II. Tomuto sňatku pomohla zabránit intervence papeže Řehoře IX., ale ještě jednou, již
podruhé, se však o Přemyslovskou dceru ucházel budoucí císař Jindřich VII. prohlašujíce
svůj sňatek se zmíněnou Markétou za neplatný. Celkem jsou tedy doloženi čtyři zámožní
zájemci o Anežčinu ruku, jejich nabídky ovšem přicházely opakovaně. Rukopis nejspíš
vznikl i v prostředí blízkém sv. Anežce, tedy spjatém s královským dvorem nebo Anežským klášterem, neboť iluminátor si byl těchto osudů řeholnice dobře vědom
a zakomponoval ji právě k věcně podobnému biblickému textu.185)
Svatá Anežka Přemyslovna je na základě těchto vyobrazení vnímána jako donátorka
kodexů. Na první pohled by se mohlo zdát absurdní, že by tato milovnice chudoby nechávala za jistě vysoké náklady zdobit knihy. Známé rukopisy jsou ovšem buď liturgické nebo
Písmo svaté, a tedy vždy obsahující Slovo Boží, ke kterému měla Anežka zvláštní úctu,
stejně jako k Tělu a Krvi Kristově. Ve svém konventu shromáždila i liturgický poklad obsahující bohoslužebné předměty a relikviáře. Anežčinu zálibu v drahocenných bohoslužebných náčiních zmiňuje na mnoha místech Milánská kanonizační legenda. Podle ní vždy
první díl královských i jiných darů dávala na ozdobu ostatků, nádob a kostelních rouch,
které s velkou horlivostí sbírala. Teprve až poté rozdělovala prostředky pro běžné fungování kláštera a pro chudé. Nijak se tím nedostala do rozporu se spiritualitou svatého Františka, jenž uvědomujíce si nadzemskou a nejvyšší hodnotu proměněného Krista ve svátosti
hořekuje nad ubohostí liturgického náčiní: „Všichni ti, kdo vysluhují tato nejsvětější tajemství, ať si uvědomí… jak ubohé jsou kalichy, korporály a plátna, na nichž je proměňováno
jeho Tělo a Krev“ a jinde své řeholníky vybízí „Kalichy, korporály, oltářní plátna a vše, co
patří k oběti, by [klerikové] měli mít drahocenné.“186) Svůj vztah k cenným knihám
a bohoslužebným pokladům vůbec Anežka předala také své následovnici na postu abatyše
a neteři Kunhutě, kterou jako dvanáctiletou přijímá v září 1277 do kláštera klarisek.
Kunhuta po 14 letech z politických důvodů opouští klášter Na Františku a bere si za muže
vévodu Boleslava Mazovského. Když se ale roku 1302 opět vrátila do Čech a stává se
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Soukupová (1989, s. 31) považuje umístění miniatury za „liturgicky významné místo“, neboť o svátku
Povýšení sv. Kříže získal sv. František stigmata a v tento den bývaly podle legendy v Anežčině klášteře připomínány její zázraky. Stejně tak uvádí analogii o zázračném uzdravení slepého Tobiáše a Anežčina poloslepého bratra Václava. Poukazuje rovněž na shodnost řeholního oděvu klarisek s vyobrazením v kodexu (Soukupová, 1984. Podle předpisů v Bullarium Franciscanum Romanum. Pontificium. I. Romae, 1759, s. 476,
č. 227). Jiný výklad ilumince podává J. Květ (1927), který v cistetrciáckém kodexu vidí vyobrazení blíže
neznámé cisterciačky Anežky, snad z Tišnova. E. Urbánková předpokládá donaci královny Konstancie (zemř.
1240) a vznik kodexu v svatojiřském skriptoriu.
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abatyší v hradním klášteře u sv. Jiří, stala se sběratelkou relikviářů a skvostných liturgických rukopisů, z nichž nejznámější je tzv. Pasionál abatyše Kunhuty.187) Anežčin postoj byl
také ve shodně s názory radikálnějších spirituálů, kteří sice kritizovali bohaté knihovny, ale
schvalovali užívání liturgických knih. Jeden z otců radikálních františkánů Hugo de Digne (†1255/6) píše „Slibem recitování Božského oficia je používání všech těchto věcí povoleno, neboť jinak slib nemůže být naplněn. Proto používání knih a dalších věcí nutných
k slavení Božského oficia je rovněž nutné pro naplnění slibu.“188)
Na financování rukopisů, jejich pergamenu, psaní i iluminacích se možná podílela celá královská rodina. Lze soudit, že na královském dvoře existovala ve 13. století veliká
sympatie pro šíření náboženství a Anežka byla pro ostatní příkladem, ba snad i vzorem
osoby oddané Kristu. Ve velké oblibě ji měl zvláště její bratr Václav I. Ve svém dopise
Řehoři IX., kde popisuje její snahy o pravý řeholní život v duchu sv. Františka a píše: „V
Pravdě vyznávám, že ji miluji jako manželku a děti a všechny statky a v lásce jí dávám
přednost před všemi smrtelníky.“189) Poté co Václav dobyl Prahu v srpnu 1249, když byl
předtím za svého pobytu mimo Čechy jmenován králem jeho druhorozený syn Přemysl,
směřovaly jeho první kroky do chrámu sv. Františka. Tam byl také o několik dní později
při slavnostní mši svaté olomouckým a pražským biskupem podruhé korunován. 190) Po
usmíření s papežem značně rozšířil kostelní poklad Anežského kláštera darováním vzácných ostatků a nákupem bohoslužebného náčiní. 191) Podobně religiozitu projevovala
i Anežčina matka Konstancie. Její orientace směřovaly více k cisterciačkám, jejichž klášter
v Oslavanech a Tišnově společně založila. Není tedy divu, že Osecký lekcionář a Sedlecký
antifonář vykazují určení nebo uložení v mužském nebo ženském cisterciáckém řádu. Také
Anežčin synovec Přemysl Otakar II. podle Kanonizační anežské legendy miloval svou tetu
jako svou matku a zahrnoval ji vším potřebným. S trochou skepse je ale též možno přiznat,
že díla připisovaná sv. Anežce mohla vzniknout i bez její přímé účasti, jelikož však byla na
přemyslovském dvoře symbolem zbožnosti, nacházíme v knihách obrazové i textové souvislostí s ní. Stejné jméno - Anežka navíc nesla také její teta a sestra Přemysla Otakara I.,
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rovněž řeholnice. V křesťanském duchu byla vychována v doksanském klášteře a v letech
1200-1228 působila jako abatyše kláštera sv. Jiří na Hradě 1200-1228, jemuž pomohla
k rozmnožení a upevnění jeho práv a statků, jakož i uměleckému rozkvětu.
Větší nejistotu zatím vyvolává konkrétní umístění písařské a iluminátorské dílny, kde
tyto knihy vzniky, do mužského konventu Na Františku. Dílna se s největší pravděpodobností nacházela v Praze, jen stěží by mohl být takový velký objem stylově podobných rukopisů dovezen odjinud. Teze o minoritském skriptoriu je zajímavá s ohledem na důraz na
observanci Menších bratří v konventu, kteří zde mohli v souladu s Františkovými texty
i výše popsanými řádovými předpisy usiloval o práci na potlačení zahálky. Všechny známé
rukopisy mají výrazně křesťanský charakter, a tak přes jisté šlechtické prvky ve Františkánské bibli lze klást jejich vznik spíše do klášterního než dvorského prostředí, i když jeho vliv
je zjevný. Skriptoria vzniklá v duchovních institucích v sledované době stále převažují,
české světské písařské dílny byly teprve na počátku své existence.192) V přemyslovské Praze nemáme žádné zprávy o soukromých písařích, tzv. katedrálech, jako tomu bylo například v době Karla IV. Dílna řeholníků úzce spjatá s štědrou královskou rodinou mohla produkovat i kodexy nejenom pro vlastní potřebu. Jakkoli nebyla většina řeholních domů
Menších bratrů vybavena velkými skriptorii, jak je popsáno výše, nevylučuje to, že by
v některém z nich mohly významnější písařské a iluminátorské dílny vzniknout. Na svou
dobu skutečně veliké skriptorium vzniklo a fungovalo v mateřském a tehdy ústředním konventu Menších bratří v Porciunkule u Assisi. Po roce 1224 zde byly psány bohoslužebné
rukopisy, zejména kvartové misály a velké foliové žaltáře reflektující vlastní františkánskou liturgii pro potřeby ostatních řádových konventů. Psány byly malým a úzkým písmem, kvůli úspoře materiálu a do všech provincií distribuovány na generálních kapitulách
v roce 1230 a 1260.193) Z českého prostředí však žádnou stopu po jejich existenci nemáme,
patrně proto, že melodie byly zapisovány jihoitalskou beneventánskou notací, v Evropě
severně od Alp nesrozumitelnou. Dalším příčinou je nespíš též skutečnost, že „všemi provinciemi“ mohly být míněny pouze některé vybrané na Apeninském poloostrově. Tvorba
mnoha desítek kodexů určených pro bezplatnou distribuci po celé Evropě nemohla být reálná, uvážíme-li cenu materiálu knihy a časovou náročnost pro kaligrafické psaní desítek
kodexů. Spíše tehdy v Itálii vzniklo několik vzorů postupně putujících po jednotlivých provinciích a konventech, kde byly dále opisovány.
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Argumentem proti existenci velkého skriptoria v Praze Na Františku a vůbec rozsáhlé
minoritské písařské činnosti je zákaz psát knihy určené k prodeji, který formulovala generální kapitula v Narbonně roku 1260 vycházejíce z řehole zakazující bratřím přijímat peníze.194) Otázkou ovšem zůstává, zda tyto konstituce byly důsledně dodržovány. Realita byla
oproti předpisům aspoň ve většině konventů mírnější - manipulaci s penězi mohl povolit
syndik, tedy světský správce klášterního majetku.195) V Anežském klášteře držela jistě
ochrannou světskou ruku nad konventy a jejich majetkem královská rodina, a tak případný
prodej nebo finanční podpora od Přemyslovského rodu nestála proti předpisům řeholníků.
Zákaz prodeje čehokoli včetně knih nasvědčuje především vyřazení Oseckého lekcionáře ze souboru kodexů vzniklých v případném skriptoriu Na Františku. Jeho výzdoba je
sice shodného stylu jako ostatní popisované manuskripty, zejména Františkánská bible
a její Nový zákon, oproti němu ale obsahuje více gotizujících prvků, což by mohlo naznačovat jeho mírně pozdější vznik.196) Rukopis dále nenese žádné známky, že by byl vytvořen
pro potřeby klarisek nebo Menších bratří. Textově je ale kodex „zcela totožný se vzorovým
cisterciáckým lekcionářem.“197) A. Friedl sice identifikoval výzdobu iniciály A na fol. 184v
v letním díle jako sv. Františka diktujícího svým spolubratřím - písařům knihu, 198) avšak
absurdnost takovéto tématiky zcela v rozporu s postoji sv. Františka potvrdila také
H. Soukupová, poukazujíc na nepřiměřené umístění takové tématiky k lekci pro svátek
sv. Bernarda (20. srpna), jenž iniciála uvozuje. 199) Souvislost vyobrazení toho zakladatele
cisterciáků s klášterem v Marienstern je ovšem pouze také hypotetická, neboť sv. Bernard
byl ve středověku obecně populární. Postava svatého Benedikta na fol. 184 v zimní části
sice může mít souvislost i s klariskami, neboť jejich řehole byla sestavena na základně řeholních předpisů tohoto světce. Svatý stolec ale tak učinil proti vůli svaté Kláry a nejspíš
i její duchovní sestry sv. Anežky a není příliš pravděpodobné, že by sv. Benedikt byl
u pražských klarisek vyzdvihován.
Lekcionář tedy s největší pravděpodobností skutečně již od počátku vznikl pro mareinsternský klášter cisterciaček a jeho objednatelem byl Bernard III. z Kamence, jeden
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z jeho fundátorů. Ten totiž působil od roku 1290 šest let až do své smrti na pražském dovře
jako diplomat a významný rádce Václava II., což vysvětluje souvislost s pražskou iluminátorskou dílnou. 200) Podobnost jeho výzdoby je natolik shodná s Františkánskou biblí, že je
všeobecně přijímáno, že tyto rukopisy vznikly stejnými umělci ve stejné dílně, jejíž umístění však Osecký lekcionář spíše posunuje mimo klášter Na Františku. V letní části lekcionáře, kterou známe jen z Květovy monografie, se vyskytují scény s královskými náměty,
které dávají dílu charakter dvorského umění. Často je vyobrazován panovník: jako Juda
Makabejský v rytířské zbroji (srov. 1Mak 3,3n), jindy jako Šalamoun. Stejně jako na své
pečeti je Přemysl Otakar několikrát zobrazen jako král sedící na širokém trůnu podobajícím
se oltářní menze, jehož sedadlo a podnož jsou zdobeny růžicemi. 201) Biblické postavy jsou
znázorněny jako osoby soudobého středověkého světa. Zdá se, že kodex vznikl v Praze
v blízkosti dvora, kde jej nebo přinejmenším jeho výzdobu nechal zhotovit Bernard
z Kamence.
Rovněž další výše popsané manuskripty nesloužící přímo Menším bratřím, jako Sedlecký antifonář nebo kodexy užívané od počátku mimo české země naznačují lokalizaci
skriptoria a iluminátorské dílny mimo minoritský klášter. Část rukopisů byla určena pro
cisterciácké řeholní domy, přičemž je známo, že Přemyslovský rod byl tomuto řádu také
nakloněn202) a rovněž samotná sv. Anežka byla z popudu rodičů mezi cisterciačkami vychovávána. To by naznačovalo umístění dílny někde u pražského dvora, jež mohla tvořit
díla i pro Anežský klášter Na Františku, který jistě neváhali králové Václav i Přemysl
Otakar vzhledem ke svému vztahu k sv. Anežce různě podporovat. Anežka, i další její příbuzní jistě též zajistili předlohy pro opis liturgických kodexů s cisterciáckým ritem. Na
druhou stranu podobnost výzdoby rukopisů s manuskripty vzniklými v severní Itálii nebo
Porýní zase naznačuje součinnost Menších bratří na vzniku kodexů, neboť právě z těchto
oblastí do Čech první řeholníci přišli. Jako jedno z hypotetických vysvětlení lze považovat
200
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i možnost, že písařská a jak dokazuje Františkánská bible současně i iluminátorská dílna
nemusela být umístěna přímo v klášteře, ale pracovali v ní, alespoň zčásti také Menší bratři,
kteří do ní vnesli zahraniční výtvarné prvky. Srovnáním s výzdobou františkánských kodexů v zahraniční (např. v Konstanci) totiž zjistíme, že mezi řádovými iluminátory docházelo
k výměně zkušeností, byť styl spolubratří nebyl nepřijímán ve všech detailech a bez doplňků vlastní fantazie a zručnosti. Nebo naopak rukopisy ryze františkánského obsahu skutečně vznikly přímo Na Františku, kam však docházeli i jiní písaři a malíři, kteří se zde vyučili
příslušnému stylu a dále svou zkušenost uplatňovali jinde.
Mimo výše popsané skvostně zdobené kodexy vzniklé zřejmě v souvislosti
s Anežským klášter a/nebo tamtéž používané známe ještě další knihu, z níž je již více zřejmá snaha ctít chudobu i v knižní kultuře. Jedná se o breviář pro soukromé účely psaný jednoduchým písmem, jehož jedinou ozdobou jsou červené iniciály. Jeho pergamenový svazek (323 fol., 14,7x10 cm) objevil roku 1915 Jan K. Vyskočil v antikvariátě v Mnichově,
odkud byl prodán kapitulní knihovně ve švédském Linköpingu. 203) O českém původu svědčí litanie obsahující invokace k svatým Vítu, Václavu, Jiřímu, Vojtěchu a Stanislavovi.
Svatá Anežka Římská je uvedena dvakrát, v čemž lze spatřit úmysl vzývat sv. Anežku
Přemyslovnu, která ale ještě nebyla kanonizována a nebylo ji možno orodovat otevřeně.
Invokace ke sv. Barboře by nasvědčovala provenienci konventu na Františku s kostelem
této světice. Totéž dále naznačuje záměna obvyklé modlitby za papeže („Oremus pro pontifice nostro...“) orací za generálního ministra („Oremus pro generali nostro...“). Zdá se, že
uživatelé breviáře, patrně z Anežského kláštera, nepřijali papežské dokumenty zmírňující
pojetí ideálu chudoby, zejména konstituci Jana XXII. Cum inter nonnullos z roku 1232
a upadajíce do hereze, nebo přinejmenším neposlušnosti k hlavě církve odmítali modlitbu
za ni. Generálem je zde nejspíš míněn Michael z Ceseny, který právě pro chudobu vypověděl svou službu papeži Janu XXII. Roku 1328 zakázal papež prostřednictvím svého legáta
kapitule v Boloni jeho opětovnou volbu a znemožnil mu přístup na kapitulu, ale i přesto byl
Michael nově zvolen. Prokazatelně měl v Čechách své přívržence.204) Podle toho odvodil
P. Vyskočil i dataci breviáře do 30. let 14. století.
Písaři i iluminátoři výše uvedených kodexů vždy zůstali v anonymitě, snad je k tomu
vedla františkánská pokora. První známí Menší bratři - písaři z oblasti střední Evropy jsou
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jistí Gerardus a Karolus, kteří někdy mezi lety 1250 a 1260 přepsali v Linzi dva rukopisy,
jmenovitě Libellus de plantis a Formularium poenitentiariorum pro papežského legáta
a pasovského kanovníka Alberta Behaima. 205) Již tehdy byli bratři v Linci dobře znalí písařského umění, neboť právě proto si je Behaim vybral. Toužil totiž po kaligrafických rukopisech na kvalitním pergamenu, za což neváhal poskytnout písařům jako odměnu originály, z nichž opisovali, psané nedbalejším kurzívním písmem. Ani Gerard a Karel se ale
zřejmě v dnes neznámých rukopisech nepodepsali, jejich jména známe z deníku Alberta
Behaima. 206)
Nejen opisování knih, ale i samotná literární činnost byla zřejmě spojena s řeholníky
Na Františku v souvislosti se svatou Anežkou. V tomto konventu a patrně přímo Anežčinými současníky dobře znalými prostředí, kde světice žila, byla napsána první legenda pojednávající o ní. 207) Legenda se pro svou dějovost i duchovní sílu stala velmi populární
a byla záhy přeložena do češtiny i zveršována.208)
Ať již popsané rukopisy z 13. století vznikly ve Svatoanežském klášteře, či nikoliv,
o sto let později si již místní bratři nechávali psát knihy i od jiných písařů. Ti za svou práci
bezpochyby obdrželi finanční odměnu. Svědčí to zápis v obou svazcích Bible z přelomu
30. a 40. let 14. století uložené dnes v Mnichově. Jejím písařem byl pražský augustinián
Václav, na žádost Jana z Hrušic, Menšího bratra z kláštera Na Františku. Bible byla nejspíš
psána v augustiniánském klášteře, její písař zde byl po celou dobu písařské práce, tedy asi

205

Narozen cca. 1190-95, 1212 kanovník v Pasově, 1245 děkan tamtéž, † 1260. Více o něm viz např. Frenz.
Kaiser Friedrichs II. standhaftester Widersacher in Bayern: der Passauer Domdekan Albertus Bohemus. [cit.
6.2.2006]. Dostupné na www: <http://www.phil.uni-passau.de/histhw/diversa/Behaim_Wuerzburg.html>.

206

Podle poznámky v Behaimově deníku a poznámkové knize uloženém v Bayerische Staatsbibliothek München, clm 2574b, fol. 40v: „Hunc libellum de plantis et formularium penitentiariorum concecssi fratribus de
Linza [nebo Linzen] minoribus fratri Gerardo et fratri Karulo, ut sibi habeant originale et mihi dent pulchrum
scriptum cum bona littera et bono pergameno. Et pergamenum optimum ...[nečitelné] in quaternis“. Vydal
Frenz-Herde, 2000, s. 253. Viz též Oliger, 1912; Lenhart 1954, s. 47. České části deníku clm 2574b publikoval a analyzoval J. Truhlář v Časopise českého museum, 1879. Na totméž místě popisuje Behaim celou svou
knihovnu obsahující i jeho korespondenci, kterou měl uloženu ve dvou měších, jenž měl na čas uloženy
u blíže neznámé řeholnice.
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Legendu uvádí a čerpá z ní v 17. století pražský jezuita Jiří Cruger ve své biografii pro Acta Sanctorum
z roku 1668. (viz Kybal, 2001, s. 241). Z ní zřejmě vycházela tzv. kanonizační legenda vzniklá v souvislosti
s beatifikačními snahami královny Elišky Rejčky v letech 1318-1328. Její nejstarší opis pocházející asi
z 30. let 14. století je v tzv. Milánském rukopise uloženém v Kapitulní knihovně baziliky sv. Ambrože
v Miláně pod signaturou M.10 (Soukupová, 1989, s. 192). Legendu latinsky publikoval J.K.Vyskočil roku
1932 a v roce 1934 také česky. Vznik legendy přímo v konventu Na Františku přepokládá také P.A. Houška
(1996, s. 14), poukazujíce mj. na množství vlastních jmen včetně jmen sester klarisek. Novodobá vydání
staročeské legendy viz Knihopis 1036-1038.
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Dochováno v tzv. Chebských zlomcích z městském archivu v Chebu, viz Mladějovská, M. Legenda
o blahoslavené Anežce České : chebské zlomky. Praha, 1948.
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pět až šest let, osvobozen od povinnosti společné modlitby v chóru.209) Pergamenový kodex
je bohatě zdoben asi stovkou filigránových a několika figurálními iniciálami, někdy zlacenými. Tato výzdoba je jednotného stylu a pochází ze zkušených uměleckých rukou.
Další známou knihou psanou na zakázku pro Menší bratry je De Corpore Christi od
profesora pražské univerzity Ondřeje z Brodu napsaný jako polemika arcibiskupovi Zbyňkovi z Hasenburka na téma, zda po vysvěcení Nejsvětější svátosti v ní zůstává svou podstatou také chléb. Na žádost královehradeckého minority Valentina, tamějšího českého kazatele ji opsal roku 1413 blíže neznámý Gentesson Huba. 210)

Knižní dary
Jakkoli si Menší bratři vytvářeli část knih sami, dalším významným akvizičním zdrojem konventních knihoven i sbírek řeholníků byly dary a odkazy od příznivců nebo příbuzných. Ze zahraničí jsou četné knižní donace běžně známé již od 20. let 13. století211) a lze
se solidní jistotu předpokládat, že ve střední Evropě tomu nebylo jinak. Při opisování vlastními silami totiž stejně bylo zapotřebí zajistit psací materiál, ve 13. a částečně i 14. století
výhradně pergamen, který tvořil největší část nákladů vzniku knihy. 212) Podle dedikačních
přípisů shromážděných badateli z různých koutů Evropy se okruh dobrodinců ve středověku nijak nelišil od novověkého období v 17./18. století. Donátory knih byli nejčastěji církevní hodnostáři, obvykle výše postavení, kteří nejenže měli dostatek prostředků pro poři-
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Bayerische Staatsbibliothek München: clm 18001, clm 18002.: „Item sub anno dicto istius Biblie due
partes sunt scripte per fratrem Wenceslaum, fratrum de penitencia beatorum martirum, ordinis sancti Augusti[ni] conventualem ad sanctam Crucem in Praga ad instanciam fratris Johannis dicti de Hrusczicz de ordine
fratrum minorum ordinis sancti Francisci, conventualis ad sanctum Franciscum in Praga. Prima pars huius
Biblie inchoata fuit sub anno Domini M C C C XXXVIII secundo Nonas Septembrarii et sic scribendo per
ordinem, quando frater Wen[ceslaus] poterat de choro et de officio, quod in ecclesia tenetur, facere, finita
fuit. Secunda vero pars sub anno Domini M C C C X LI, nono Kalendas Julii“. Následuje poznámka o požáru
židovské čtvrti v sousedství kláštera Na Františku 1338, zmínka o kapitule české prov. v Kłodzku 1340, vizitaci Jakuba de Aquitania poslaného generálem Geraldem, a smrti lektora br. Hartmanna 1340. Citováno podle
Neumann , 1926, s. 161. Výraz „ad instanciam“ označovat kromě žádosti či naléhání rovněž dozor či odborný
dohled, například učitele nad studentem, což by obšem přicházelo v úvahu u zejména opisování učebnic nebo
glosované Bible.
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„Scripta per Gentessonem Huba ad instanciam honorandi patris fratris Valentini, predicatoris Boemorum
ad s. Ioannem in Grecz Regine... [1413]“ - VK OL, sign. M II 109, fol. 49r-56v. Boháček-Čáda, 1994, č. 324.
V souvilosti s „ad instanciam“ se opět nejednalo o lektorský dozor (srov. předchozí pozn.), neboť minorita
Valentin je zde titulován jen jako kazatel a jeho případná učitelská hodnost by v takovém případě jistě nebyla
opomenuta, navíc v H. Kralové nelze v této době žádná studia předpokládat.
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Srov. Lenhart, 1954, s. 23-35; Roest, 2000, s. 197-234; nebo Şenocak, 2003, s. 18-19.
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Šmahel, 1966.
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zování zejména křesťanských knih, ale na rozdíl od šlechty i osobní motivaci pro jejich
shromažďování a přepisování. Pokud dary přicházely z rukou šlechty, což je například
v případě vládnoucích Přemyslovců docela pravděpodobné, měly obecně v řádu častěji
finanční podobu, byť výslovně určenou pro nákup knih. 213)
Formou darů a odkazů byly rozšiřovány nejen klášterní bibliotéky, ale knihy takto
k svému užívání získávali i konkrétní řeholníci. Mnozí postulanti přicházející do řádu dostávali od svých rodičů nebo příbuzných buď přímo knihy nebo všeobecně častěji finanční
prostředky pro jejich nákup, 214) i když z českého prostředí o tom zatím nemáme zmínku.
Zejména od druhé poloviny 13. století na různých místech přibývalo množství knižních
darů určených konkrétním bratřím na doživotí. 215) Někdy pocházely od příbuzných, častěji
od přátel obdarovaných. Donace byly často ošetřeny podmínkou, že po smrti knihy připadnou určitému konventu, aby je příslušný řeholník nemohl prodat či jinak se jich zbavit.
Podmínka pro užití do smrti byla často v odkaze výslovně zmiňována, neboť jinak dle nařízení Benedikta XII. z roku 1336 mohl knihy převzít kvardián, pokud uznal, že bratr má již
dost knih ke studiu nebo není schopen jich dále užívat. Pravdou je, že peníze pro knihy
řeholníci využívali i jinak pro nákup jiných věcí nebo jejich kodexy nebyly zdobeny
v duchu chudoby, takže Narbonské konstituce roku 1260 obojí zakázaly. 216) I přes tento
dosti známý a v definování řádu Menších bratří dosti zásadní předpis, fungovala někdy
mezi Menšími bratry určitá svévole, co se týče darem získaných knih. Pouze takto si lze
vysvětlit ona o zhruba padesát let mladší nařízení papeže Benedikta XII. z roku 1336 nařizující nakládat s knihami darovanými konventu i jednotlivcům jedině takovým způsobem,
jaký stanovil či uložil dárce.217) Uvedení zdánlivé samozřejmosti, a to hned na prvním místě mezi dalšími devatenácti nařízeními týkajícími se knih naznačuje důraz, s jakým muselo
být některým řeholníkům připomenuto jejich zřeknutí se práva vlastnění věcí.
Další přírůstky knihoven pocházely od noviců, jež vstupovali do řádu a přenechávali
mu vlastní svazky. V některých případech si ovšem bratři při vstupu vymezili právo dispo-
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Şenocak, 2003.

214

Srov. Roest, 2000, s. 222.
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Şenocak, 2003, s.17.
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Č. 73: „Caveat ne eleemosynas sibi missas pro libris in alios usus commutent, nec libros fieri faciant curiosos.“
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Kap. XI, č. 1: „ordinamus de libris donatis vel legatis cuivis communitati seu personae Ordinis, de quibus
donantes provide disposuerint, fiat id dumtaxat, quod dispositum vel ordinatum fuerit per eosdem. Vyd. Bihl,
1937, s. 355.
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novat i nadále určitými knihami nebo si dokonce ponechali jistý finanční obnos pro jejich
pozdější nákup. Generální kapitula v roce 1310 sice zakázala přinášet si s sebou do kláštera
jakékoli věci, ovšem s původně vlastními osobními knihami mohli řeholníci i po vstupu do
kláštera volně zacházet.218)

Nákup a výměna knih
Pouze někdy bylo možno získat potřebnou literaturu skrze donace dobrodinců, kteří
se častěji zaměřovali na obecná finanční obdarování. Většina konventů zřejmě takto nabyla
dostatečné finanční zázemí i pro nákup knih, který považují někteří badatelé za nejčastěji
akviziční zdroj společných biblioték i knihovniček bratří.219) Méně časté bylo nakupování
u liturgických knih, jež byly opisovány podle františkánských předloh a sami představení
museli dohlížet na správnost jejich přepisu.220) Zato studující klerikové a pastoračně aktivní
kněží potřebovali knihy v takovém množství, že sami nemohli časově jejich opisování zajistit. Vyšší představení a lektoři sice měli často přiděleného pomocníka zvaného socius,
jenž měl jakožto sekretář na starosti i opisováni knih pro potřeby učitele či ministra, jejich
rozšíření a činnost však zatím není natolik prozkoumána, aby bylo možno stanovit, zda
prováděné nákupy byly skutečně nezbytností. Řeholníci, jež byli posíláni na studia (zejm.
typu generale), získávali od svých představených peníze na nákup knih, u studentů Sorbonny to bylo dokonce řádovými předpisy požadováno.221) Také mistři, kazatelé
a spisovatelé mohli mít přiděleny peníze pro nákup knih, což jim umožňovaly konstituce
z roku 1260. Podle názoru sv. Bonaventury si na nákladné knihy mohli shromažďovat peníze rok i déle.222) Nejstarším svědectvím o nákupu knih v řádu a to nejen ve výjimečných
případech pochází zřejmě z roku 1239 a jde o výše již zmíněné nařízení tzv. Prenarbonských konstitucí zakazující nákup Biblí nad 20 turínských liber.
Obchodováním s knihami u Menších bratří se zabývá i bula Exiit qui seminat Mikuláše III. (1279). V 13. kapitole dovoluje bratřím užívat peníze pro potřebné věci, jako je
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Şenocak, 2003, s. 20.
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Lenhart, 1954, s. 31-44; Roest, 2000, s. 197-234.
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Podle narbonských konstitucí (1260) měli provinciálové dohlížet na breviáře a misály, zda odpovídají
schválené liturgické podobě.
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Mimo studenty „de gratia“ (viz výše). Srov. Şenocak, 2003, s. 21.
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Lenhart, 1954, s. 34.
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psaní knih, stavby kostelů a jiných budov, opravy knih a šatů mimo klášter a jiné podobné.
V 16. kapitole se předpis zmiňuje, že dochází k prodejům a výměnám knih. Pro pořádek
papež nařizuje, aby knižní i jiné finanční transakce podléhaly schválení ministra provinciála nebo generála a peníze byly složeny u syndika (prokurátora) pověřeného Apoštolským
stolcem k spravování „majetku“ řeholníků, neboť jeho skutečným vlastníkem byla právě
hlava církve.223)
Další možností byla také výměna knih mezi jednotlivými konventy, kterou v případě
možnosti získání „lepších a užitečnějších knih“ přímo umožňovala se souhlasem provinciála nařízení papeže Benedikta XII.,224) avšak běžné zřejmě byly i dříve v průběhu 13. století.

Péče Menších bratří o knihovny
V prvních staletích, kdy knihovny byly sice hodnotné majetkem ale nikoli tolik početné svazky, byla péče o ně svěřena představeným klášterů. V různých zahraničních pramenech se setkáváme s profesí minoritského knihovníka už od sklonku 13. století, jednalo
se ovšem hlavně o větší konventy studijního charakteru,225) které ještě tehdy v českých zemích nelze předpokládat. Starost o řádové knihovny ve středověku lze shrnout do tří základních aktivit:
1. Pořizování knih, které jakožto manipulace s majetkem teoreticky příslušelo
k výkonu místnímu představenému, což v přinejmenším případě nákupů přetrvalo po celý
novověk.
2. Kontrola a revize knih, což byla také povinnost místních představených. Statuta
benátské provincie z května 1290 přikazovala revizi všech knih a to kvardiánům dvakrát
ročně a knihovníkům každou sobotu. Četnost revizí i míra dodržování případných podobných nařízení jinde se patrně lišila místo od místa, podle lokálních podmínek. Pro celý řád
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Zákaz prodeje bez svolení provinciála například v roce 1303 opakovala statuta hornoněmecké provincie.
Viz Statuta Provinciae Alemanie superioris anis 1303, 1309 et 1341 condita, vyd. Fuseneger, Geroldus In
Archivum Franciscanum historicum, 1960, vol. 53, s. 245-246., cit. v Şenocak, 2003, s. 24. Srov. též povolení
provinciála Jana pro klášter Königsfelden in Aargau z 13.8.1344: „ut ad vestral librariam pro communi usu
fratrum applicare possitis libros subscriptos, videlicet Alexandrum super Johannem ; Postillam Nycolai super
Lucam et Matheum et alias quattuor postillas in uno volumine dilectioni vestre indulgeo et concedo presencium sub tenore ita tamen, quod perpetue ibi remaneat nec quocunque pacto vendantur vel alienatur nec
quomodolibet distrahatur.“ Orig. Staatsarchiv Bern, cit. v Lehmann, 1918 , s. 185.
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toto stanovovala nařízení Benedikta XII. z roku 1336 přikazující kvardiánům kromě zapisování nových přírůstků také sestavit či zkontrolovat inventář všech knih v konventu do
jednoho měsíce po jejich nástupu do funkce. Tyto inventáře měly být jednou ročně revidovány a poté čteny v přítomnosti členů konventu spolu s předkládáním samotných knih. 226)
3. Půjčování knih bratřím i ven, což mohlo být v kompetenci knihovníka, pokud
ovšem byl ustanoven.
O liturgické knihy v sakristii nebo chóru pečoval sakristián, případné akvizice, výměny, příp. prodej byl ovšem, stejně jako u všech knih, zase pouze pravomocí kvardiánů
s nezbytným souhlasem provinčních ministrů.227)
I přes nedostatek pramenů lze s jistotou tvrdit, že Menší bratři nepřijali staré přísloví
„claustum sine armario sicut castrum sine armamentario“228) za své. V každém jejich klášteře si uchovávali nějaké knihy, určitě se ale v prvních stoletích (13.,14.) nejednalo vždy
o knihovny jak je zhruba chápeme dnes - tedy evidované, pokud možno utříděné knižní
sbírky sloužící společnému užívání určitého společenství.

Utřídění knih a jejich soupisy
Ve srovnání s pozdější dobou a současností ještě nevelké knižní fondy čítající patrně
několik desítek svazků nevyžadovaly pro orientaci zvláštní pořádek k uložení ani signatury.
F. Costa sice nalezl v několika jihoevropských studijních konventech vzájemně nejednotné
oborové setřídění knih, 229) což však nelze automaticky aplikovat na všechny domy Menších
bratří. Známé řádové předpisy žádné uspořádání knih nenařizují a vzdělaní bratři, největší
potenciální uživatelé knihoven, dávali spíše přednost vlastním opisům a knižním sbírkám
než organizování knižního fondu pro všechny spolubratry.
Podobně také soupisy za účelem vyhledání rukopisů byly vytvářeny pouze ve velkých studijních knihovnách. Obsahovaly pak podrobnější rozpis obsahu kodexů, případně
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Kap. XI., č. 12-14: „... inventaria renovetur annis singulis et legantur in praesentia conventus, libris ipsis
tunc etiam (ut praemittitur) realiter demonstratis.“ Vyd. Bihl, 1937, s. 357.
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Srov. Konstituce Benedikta XII. (1336), Kap. XI, č. 6. (Bihl, 1937, s. 356).
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incipity a byly uloženy na všeobecně přístupném místě.230) Výrazně běžnější, obecně
i v českém prostředí byly seznamy inventárního charakteru, jež ovšem nebyly běžně přístupné a sloužily pouze místním představeným a knihovníkům, zejména pro revize. Již
vícekrát zmíněná bula papeže Benedikta XII. Redemptor noster z listopadu 1366 takto přikazovala sestavení inventářů všech svazků v konventních knihovnách Menších bratří. Soupisy měly být každý rok doplňovány o nové přírůstky. Z textu papežského dokumentu také
vyplývá, že některé knihy nebyly bratřím půjčovány, přinejmenším dlouhodobě, ale byly
k dispozici všem v určené studijní místnosti.231) Další dílčí soupisy knih vznikaly příležitostně při jejich darování, odkazu, výpůjčce.
Jelikož velikost a tím i obsah jednotlivých klášterních knihoven nebyl i přes výše popsané zcela postačující všem požadavkům bratří a navíc někdy bylo třeba zajistit vhodnou
předlohu pro opisování, vznikaly v řádových provinciích v dnešní terminologií souborné
katalogy zaznamenávající díla ve více klášterních bibliotékách. Nejznámější je patrně takový souborný soupis z anglických konventů,232) který vznikl někdy v letech 1250-1296
a registruje sedmdesát děl v různých exemplářích uložených v knihovnách sedmi anglických kustodií. Ještě počátkem 20. století byl údajně v generálním archivu minoritského
řádu u sv. Apoštolů v Římě uložen inventář knih rakouské a české provincie, který sestavil
v roce 1593 apoštolský vizitátor P. M. Giorgio Benigni Doglioni di Belluno OFMConv. 233)

Obsahové složení knihoven
Torzovitost dochovaných kodexů a absence soupisů knižních fondů do počátku
16. století nám znemožňuje podat přesný obraz obsahového složení průměrné české minoritské středověké knihovny. Pravděpodobně se však příliš nelišil od zahraničních, již po-
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Lenhart, 1954. Kapucín J. Lenhart nalezl při svém výzkumu středověkých minoritských knihoven podrobné katalogy, které by evidovaly všechny díla v kodexech zapsaná, pečlivě popsaná, někdy i s implicity, pouze
u velkých studijních domů.
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Bulu, někdy též tzv. Benediktovy konstituce publikoval M. Bihl v Archivum Franciscanorum historicum,
1937, vol. 30, s. 309-387; srov. Roest, 2000, s. 200 ; Holzapfel, 1909, s. 272.
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Registrum Angliae de libris doctorum et auctorum veterum - Oxford, Bodl. Library, Tanner 165.
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Viz poznámka v Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Ordinum... Tomus II., s. 8b:
„ex Catalogo Libror. ... anno 1593. P.M. Georgio Benigno Doglioni Bellunensi Apostolico Visitatore recognito et Romae in Archivio Ordinis osservato tit. Inventariorum liber Provinciarum Bohemiae, et Austriae“.
Cit. podle Costa, 1991, s. 278.
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drobněji zmapovaných a popsaných.234) Každý kněz musel být v době studií vybaven učebními texty gramatiky a filozofie, buď zapůjčenými nebo vlastními. Papež Innocenc IV. ve
své bule Ordinem vestrum z roku 1245 doporučuje řádovým ministrům nepřijímat řeholní
kandidáty bez vzdělání, 235) takže většina menších bratří již od té doby vstupovala do klášterů vzdělána aspoň v těchto základech. Pokud jim po studiích knihy zůstaly, brali si je
s sebou a nejpozději po jejich smrti se staly součástí konventní knihovny, nebo byly půjčovány konkrétním bratřím ke studiu. 236) V zahraničních středověkých inventářích nikdy nechybí Bible nebo Žaltář, často ve více svazcích někdy vyzdobených miniaturami. V případě
Bible se jen zřídkakdy jednalo o celé Písmo svaté. Jeho obsáhlost znamenala jednak obrovskou investici do psacích materiálů a také velkou časovou náročnost písaře (přibližně půl
roku namáhavé práce). Dle zmíněného zákazu Narbonských konstitucí (1260) ohledně nákupů dražších Biblí než za dvacet Tourských liber nebylo možno celé Písmo koupit, podle
odhadů J. M. Lenharta byla na pergamenový materiál a písařskou práci celé Bible potřeba
v průměru více než 25x vyšší částka. Nakupovány byly tedy pouze její části.237)
Bibli samotnou doplňovaly glosy, postily a konkordance.238) Obvykle též nechyběla
díla církevních Otců (Ambrož, Augustin, Jeroným, Řehoř Veliký, Bernard a další), byť
v menší míře než u mnišských řádů.239) Teologie bývala reprezentována zejména sentencemi Petra Lombardského, které Menší bratři používali jako základní učebnici i po rozšíření scholastiky, a díly dalších významných teologů vrcholného středověku.240) Pastorační
příručky v menších svazcích psaných kurzívním písmem obsahující kázání a návody pro
234

Zejm. Costa, 1991 a dále Lenhart, 1954 ; Roest, 2000. Tito autoři uvádějí též konkrétní světskou literaturu,
u níž ovšem mohly existovat větší rozdíly teritorální (jižní, západní a střední Evropa) i časové (zejm. díky
dřívějšímu nástupu humanismu v Itálii).
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Muscat, Franciscan rights...(viz lit.).
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Podle F. Costy, cit. dílo se jednalo zejména o: Priscianus (5/6 stol.), Papias (11.stol.), Expositio vocabulorum Bibliae od Guglielmo Brito OMin (ca.1275). Ve filozofii Aristoteles a jeho výklady od Averroa, Avicenny, později františkánští autoři - bl. duns Scotus, Geraldo Oddone (†1348), Wilhelm Ockham (Physica, Logica, †1349.

237

„Nulla Biblia emenda pretium viginti librarum Turonensium excedat“, vyd. v Archivum Franciscanum
Historicum, 1937, vol. 30, s. 158-169; Vzhledem k nízké stanovené ceně umožňovaly konstituce z roku 1292
provinciálům dispensovat toto omezení. Srov. Lenhart, 1954, s. 10, 76.

238

Zpravidla nechyběly Glosae a Postilae od Mikuláše z Lyry OFM (†1349), hojně byl rozšířen rovněž
Dictionarium vocabularium bibliorum, jinak zvaný Mammotrectus od Menšího bratra Marchesino da Reggio
(ca. 1312), srov. Costa, 1991.
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Ladner, 1995.
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Z řad dominikánů zejm. sv. Albert Veliký, sv. Tomáš Akvinský, augustinián Egidio Romano
a samozřejmě byli preferováni Menší bratři jako Alexander de Hales, sv. Bonaventura, Matouš z Aquasparty,
Giovanni Peckham, Jan Duns Scotus, Landolfo Caracciolo (†1351), Francsco Mairone (†1328), Antonio
Andrés (†ca.1333), Pietro Aureoli (†1322), Pietro dell’Antiqua (†1361) nebo Wilhelm Ockham.
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svátosti byly často v osobním užívání jednotlivých řeholníků. Pro poznání a opakování
základů františkánské spirituality nemohly chybět obě Řehole a Závěť sv. Františka, jež
byly spolu s legendami o sv. Františkovi a dalších řádových světcích nezřídka také součástí
soukromých knihoven bratří.
Mezi františkánskou literaturu patřily také texty právní, zejména církevní konstituce
a privilegia upravující a doplňující Řeholi a tím i fungování řádu. Generální kapitula
v Narbonně (1260) přikázala, aby její konstituce byly uchovávány v každém konventu.
Mimoto dříve schválené konstituce měly být zničeny, takže se nejednalo o žádnou novinku,
i ty si jistě bratři ukládali.
Liturgická díla (sanktorály, misály, graduály, antifonáře a breviáře) byly umisťovány
v místě užívání, zpravidla v sakristii nebo chóru. Františkánští klerikové po celé Evropě
v první polovině 13. století pociťovali nedostatek breviářů pro povinnost modlitby officia,
u mnohých se vyvinul názor, nemají-li knihy k dispozici, modlit se nemusí. 241) Nedostatek
liturgických knih byl nahrazen recitováním zpaměti. Klerikové byli zvyklí už ze škol učit
se dlouhé texty modliteb i latinské klasiky nazpaměť, a tak není divu, že generální kapitula
o století později, konkrétně roku 1340 v Assisi, vyhlásila, že novicové klerikové nemohou
být připuštěni k slibům, neznají-li žalmy z oficia, celé modlitby včetně antifon k P. Marii,
svatým a za zemřelé a litanie ke všem svatým. 242) Další knihou uloženou mezi liturgickými
kodexy, která neměla chybět v žádném konventu, bylo nekrologium. Ke každému dni evidovalo zemřelé bratry (přinejmenším ty výše postavené) a dobrodince řádu. Jeho účelem
byla modlitba za tyto zemřelé, jež se podle nařízení kapituly z roku 1266 konala po modlitbě Primy a přede mší. 243)

Půjčování svazků z minoritských knihoven, doprava knih
Knihovny se studijními pulty a připoutanými knihami byly ve středověku často přístupné i „veřejnosti“, lidem mimo instituci bibliotéku spravující. Jako zájemci o četbu nebo
studium připadali v úvahu jiní studenti, a to zejména v Praze, anebo jiný řeholní či světský
241

Toto prohlásili roku 1242 pařížští minoritští uniiverzitní mistři, tzv. Quattor Magistri de Paris, jmenovitě
Alexandr de Hales, Joannes de La Rochelle, Robert de Bastia, Richard. Viz Lenhart, 1954, s. 4-5.
242

Lenhart, 1954, s. 5 ; Costa, 1991, s. 5. Inventáře knih uložených v zakristii v konventech v Todi
a Norimberku publikovány v Centralblatt für Bibliothekswesen, 1888, vol. 5, s. 495-496 a 1903, vol. 20,
s. 96-.
243

Lenhart, 1954, s. 17.
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klérus toužící po samostudiu nebo pastoračních pomůckách. Většina minoritských biblioték, ovšem neměla tento pultový charakter, přesto jistě existoval zájem o jejich studium i o
vypůjčení svazků mimo knihovnu, dnes bychom řekli absenční výpůjčky. Zpřístupnění
klášterních i katederních knihoven pro ostatní, zvláště méně majetné bývalo ve středověku
považováno za skutek milosrdenství či ctnost a tudíž běžné. 244) Takže ani Menší bratři se
hypoteticky nemuseli uzavírat této službě pro druhé. Možnost vypůjčit a odnést si rukopis
z minoritské knihovny patrně občas a v některých konventech existovala, jednalo se ale
spíše o přechodnou záležitost v období dobrotivého kvardiána, než přišla trpší zkušenost
s nevrácenými, ovšem nákladnými kodexy, neboť obvyklý trest prokletí za nevrácení půjčeného nebyl dostatečně motivující. Katalog italského konventu v Todi z roku 1289 uvádí
u třech knih poznámku o nevrácené výpůjčce, podobně o 50 let mladší soupis z Assisi jmenuje pět knih nevrácených po vypůjčení jiným minoritským domům. Konstituce francouzské provincie přímo zmiňují, že „velmi mnoho knih bylo ztraceno skrze výpůjčky cizím
osobám.“245) Mezi řádovým a světským klérem nezřídka vyvstaly ostré spory o pastorační
privilegia a v takových případech lze jen stěží předpokládat ochotu Menších bratří nákladné kodexy půjčovat ostatním kněžím.
Na druhou stranu bylo ovšem vzájemné půjčování nezbytným předpokladem pro opisování dalších kopií. Takto si i samotní Menší bratři museli půjčovat knihy pro jejích
vznik. Nejčastější byly takové výpůjčky od ostatních minoritských klášterů, zejména díla
liturgická a františkánská byla jistě opisována z rozhodnutí konventů, resp. jejich představených, ostatní díla častěji vznikala, a tedy i byla pro ten účel půjčována z osobní iniciativy
řeholníků.246) Dále můžeme předpokládat určitou vstřícnost pro půjčování knižním
i ostatním dobrodincům z církevních i šlechtických kruhů. V důsledku bídných zkušeností
s vracením knih byla za jejich půjčení ve středověku obvykle požadována finanční zástava, 247) jež však mohla být pro řeholníky odmítající manipulaci s penězi problematická záležitost. Konkrétní výpůjčku měl například člen fundátorského rodu a rovněž donátor knih
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Srov. Lenhart,1954, s. 24-25; Roest, 2000, s. 221; Kučera, 1997.
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Lenhart, 1954, s. 70, 135.
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Tamtéž. Lenhart dokládá vzájemné půjčování mezi konventy záznamy v italských katalozích z druhé poloviny 13. a 14. stol. S půjčováním od světských osob, které autor dokládá, mohl nastat problém, neboť
z právního hlediska se nejedanalo o půjčování, protože bratřii neměli vlastnictví, kterým by mohli případnou
škodu při ztrátě nebo porušení kodexu nahradit.
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Srov. např. Roest, 2000.

65

Oldřich z Rožmberka od krumlovského konventu. V roce 1390 vrátil bratřím vypůjčenou
knihu De regimine principium.248)
Zcela běžně byly knihy půjčovány mimo prostory knihovny řeholním bratřím. Přednost ovšem měli lektoři, ministři a studenti. Mnozí z nich měly knihy půjčeny celoživotně
(ad vitam) a teprve po smrti musely být svazky do konventů a jejich biblioték vráceny. 249)
Záleželo pak na osobním charakteru na duchovní hloubce toho kterého bratra, zda se
k těmto knihám choval jako ke svému vlastnictví, což je nezřídka doloženo, nebo jako
k společnému majetku. Novicové si ovšem knihy půjčovat nesměli, přestože tyto byly speciálně určeny pro ně a používali je ke svému vzdělávání. 250)
Menší bratři patřili často mezi putující z místa na místo. Zvláště u studentů, lektorů,
kazatelů či představených si to často vyžadovalo samo jejich postavení, stejně jako nezbytnost mít při sobě knihy. Jelikož bratři nemohli jezdit na koni, chodili jako chudí lidé pěšky
a knihy nosili vlastními silami. Malé breviáře nebo Řehole přenášeli v kapse hábitu nebo
v sáčcích přivázaných na cingulum, což však zakazovaly Narbonské řádové konstituce
z roku 1260.251) Větší knihy pak nosívali v pytlech na zádech. Takto to ve 13. století zaznamenal benediktin Matheus de Paris, jak potkával jednoho Menšího bratra, jenž kamkoli
šel, nosil na zádech ranec nebo skřínku se svými knihami. 252) Reálná situace však mohla
být také jiná a Menší bratři používali k dopravě vlastní i svých mobilií také koně a vozy,
podobně jako tomu bylo v 15. století u diskretů a provinčních vikářů u reformovaných františkánů. 253)

Další významné středověké rukopisy Menších bratří a klarisek
Z neznámého domu Menších bratří pochází cimélie dochovaná v Čechách - Legenda
maior, tedy život sv. Františka sepsaný Bonaventurou z Bagnoregia obsahující též Tracta248

SOA Třeboň, býv. Schwarzenberský archiv, Fam. Rosenberg, 27, č. 4.

249

Roest, 200, s. 216-217.
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č. 17: „Insuper libri novitiorum usibus deputati, sive sint edificationis ac devotionis [vel] ad mores similiter a magistro novitiorum resignetur ad partem.“ (tyto tzv. Prenarbonské konstituce vydal C. Cenci
v Archivum Franciscanum Historicum, 1990, vol. 83.)

251

„Cingulum habeatur chorda communi et nihil potetur appensum ad chordam.“

252

„Libros continue suos, videlicet bibliothecas in forulis a collo dependentes bajulantes“, viz Historia Anglorum. Oxford : Clarendon Press, 1996. cit. podle Lenhart, 1954, s. 56. Knihovnou zde nebylo míněno jistě
více než několik svazků, které však obsahovaly větší množství děl.
253

Hlaváček, 2006, s. 295.
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tus de miraculis a extrakty ze života sv. Františka určené pro duchovní četbu o svátcích. 254)
Takovéto rukopisy byly určeny pro četbu v chórech nebo při jídle a nebývaly tudíž uloženy
s většinou ostatních knih. 255) Podle stylu výzdoby kodex je datován okolo roku 1300
a vzhledem k její vyspělosti mohl rovněž vzniknout ve stejném skriptoriu jako výše popsané manuskripty hypoteticky připisované pražskému klášteru Na Františku.256) Styl výzdoby
je sice poněkud odlišný, což však může být vysvětleno časovým odstupem. Celkem
48 ilustrací v kodexu se nachází zejména na bordurách stránek, hlavně na jejich dolním
okraji. Poslední dvě vyobrazení znázorňují dva zázraky, jež se udály v Čechách: obživnutí
Václavy z Němčic za přítomnosti vyšehradského děkana, jenž vzýval o pomoc svatého
Františka, a vysvobození Jana z Vinařic z vězení v Míšni, což lze identifikovat podle rubrikačních poznámek na okraji. Podle J. Krásy257) se na výzdobě rukopisu se podíleli dva malíři, z nichž první se vyškolil v Paříži a druhý v Boloni, což by mohlo naznačovat Menšího
bratra z Čech, který byl poslán do těchto univerzitních měst za vzděláním, když ještě neměl
možnost dostatečných studií doma.
Již po husitských bouřích vznikly další františkánské knižní památky - Graduál
M IV 2 a Antifonář M IV 6, dnes ve Vědecké knihovně v Olomouci. 258). Jsou společně nazývány sesterskými, neboť evidentně vyšly z jedné písařské i iluminátorské dílny a měly
téhož vlastníka. Podle výzdoby jsou datovány přibližně do 70. let 15. století.259) Kdo přesně
byl zadavatelem a prvním vlastníkem těchto skvostně zdobených liturgických kodexů přesně nevíme. Františkánské prostředí je vzhledem k obsahu (výběru textů pro svátky)
a použité notaci nevyvratitelné, podle orientace k sv. Stanislavovi, jen stručných zmínek
o sv. Václavovi a opomíjení ostatních českých patronů lze usuzovat moravský, snad olomoucký původ. V kodexu M IV 6 je v iniciále se svatým Ondřejem (fol. 136v) přikreslena
vedle něj něm klečící klariska. Nad ní se rozvíjí prázdná páska ponechaná iluminátorem
pro dopsání jména. Knihy si tedy nechaly vyzdobit klarisky, snad z olomouckého kláštera
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Knihovna Národního muzea, Nostická sbírka C 13. Pergamen, 116 ff., 203x146 mm. Tři úvodní listy vytrženy.
255

Poznámku o komunitní četbě Legendy maior má např. její exemplář ve vatikánských knihovnách. Viz
Lenhart, 1954, s. 74.
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Krása, 1982, s. 66.
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Tamtéž, s. 30-31. Viz též Stejskal, 1976, s. 13-14, který poukazuje na zrychlení tempa malířského vývoje
za Václava II. Kultivovaný král obklopený teology, humanisty, astrology, básníky a umělci snad dal pořídit
mnoho děl, která zmizela beze stop.
258

Boháček-Čáda, 1994, č. 379 a 383.
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Boháček-Čáda, 1994.
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od nejvýznamnějšího světského malíře své doby ve městě a na Moravě vůbec. Tento autor
výzdoby byl identifikován a pojmenován jako Mistr Friedrichova brevíře, příp. Mistr brevíře Friedricha III.260) Kodexy ovšem mají svou vazbu i na minority, na s. 293 graduálu je
napsán zpěv, jehož text lze připsat Mikuláši z Krakowa, provinčnímu ministru ve 40.
a 50. letech 15. století.261) Ještě v 17. století byly kodexy totiž užívány ve františkánském
prostředí, jak dosvědčují tehdejší přípisy s typickým hudebním slohem a notací.262) Později,
patrně při josefínských reformách, se obě knihy dostaly do olomouckého arcibiskupského
semináře. Z Českého Krumlova, nejspíš ze samého počátku existence konventu v polovině
14. století, pochází obrázková Bible zvaná nejčastěji prostě liber depictus.263)
Liturgické knihy bývají výjimečné především svou výzdobou, jejich obsah je mimořádný jen příležitostně, v určitých souvislostech. To již neplatí o dalších dvou památkách,
které se nám zachovaly pravděpodobně od olomouckých klarisek, což se ale také s jistotou
zatím prokázat nepodařilo. Prvním z nich je tzv. Evangeliář olomoucký. 264) Kromě liturgicky řazeného českého evangeliáře a epištoláře (textů Písma pro jednotlivé svátky) obsahuje
také český překlad Legendy maior od sv. Bonaventury a rituál uctívání sv. Kříže na Velký
pátek, rovněž v národním jazyce. Kodex je v explicitu přesně datován do srpna 1421, jeho
původní vlastnictví je ale skryto pod konturovaným zápisem „KGSC“ na prvním listě, kdy
lze jen odhadnout že poslední dvě písmena zkratky mohou značit „sanctae Clarae“ či „svaté
260

Vyučil se pravděpodobně v Olomouci a tam také začal působit v 60. letech 15. století působit. Vyzdobil
i dva popisované rukopisy a později se přesídlil do Vídně nebo Wiener Neustadt, kde působil jako dvorní
malíř. Závěr života strávil patrně opět na Moravě. Jeho iluminace patří mezi vrcholná díla své doby, malované plochy jsou barevně odstínované, takže působí výrazně realističtějším dojmem, než zmíněné památky
starší. Iniciály jsou bohaté rovněž na detaily a pozadí vyplňující okolí hlavního motivu (zvířata, domy). Viz
A. Jirka In Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Díl 1. Praha, 1995. s. 515-516; Krása, 1980; Krása,
1984, s. 603-604; Krása, 1990, s. 396n. Jméno „Mistr Friedrichova brevíře“ zavedl G. Schmidt. Gotik in
Österreich. Krems, 1973, s. 173nn. Další moravské práce téhož mistra jsou Misál VK OL - M III 7, Misál
olomoucký Jana z Bludova z r. 1466 - Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, CO 45 (pův. olomoucká
kapitula), tzv. loucký misál od Benedikta z Louky z r. 1483 (Památník národního písemnictví: DG III 14)
a dvoudílný graduál a dva brněnské svatojakubské misály v Městském archivu v Brně.
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Text v kodexu M IV 6 začínající „Alleluia. Preclara mundi Domina, nostra fac scribi nomina“ je uveden
jako „Fratris Nicolai ministri“. Bratr Nicolaus de Carnovia byl jmenován provinciálem na generální kapaiitule
v Padově 1443 a po urovnání sporů v samotné provinccii potvrzen v Olomouci 1456. Viz Dersch, 1914,
s. 197.
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M IV 2 má nově připsané (17. stol.) Credo na foliích 1-2, dříve poškozených. Tamtéž najdeme přípisky
v kánonu kvadratickou notací. Srov. Sehnal, 1993.
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Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 370. Více o něm viz kapitola o českokrumlovské knihovně
a klášteře.
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VK OL, signatura M II 249. 338 ff., 24x16 cm. Výzdoba kodexu spočívá ve třech iniciálách nevalné úrovně, za zmínku přesto stojí iniciála V - Stigmatizace svatého Františka na počátku Legendy a nevalné ornamentální B na počátku epištol. Vzhledem k jejich nesvázanosti k textu je nespíš iluminátor překreslil odjinud.
Psáno dvěma písaři.
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Cláry“, tudíž zřejmě moravské klarisky. Pod tím a na rubu listu je připsán dedikační zápis
bohužel neidentifikované paní Kačny své dceři, která vstoupila do kláštera.265) Pro svůj
národní jazyk přesněji identifikovaný jako moravské nářečí byl kodex vícekrát předmětem
zájmu a dokonce považován za dílo husitské, 266) šlo však o knihu užívanou sestrami neznalými latiny. Velké spekulace byly věnovány zejména českému evangeliáři a jeho původu či
souvislostí s pozdějšími kompletními verzemi Bible.267)
Překlady do národního jazyka byly užitečné pro řeholní sestry, které na rozdíl od
kněží - řeholníků neměly jazykové vzdělání, a knihy v latině jim byly nepřístupné. Takto
lze vysvětlit jak české překlady textů z Písma i velkopáteční obřad na konci kodexu. Ze
stejného důvodu byl u klarisek užíván český překlad O sv. Jeronymovi knihy troje, jenž
stejně jako zmíněný Evangeliář pochází z daru paní Kačny a obsahuje onu zkratku
„KGSC“.268). Přestože blíže neznámý autor původně latinského díla z 12. století měl chabé
znalosti o sv. Jeronýmovi a jeho dílo obsahuje řada chyb a nepřesností, jednalo se díky čtivému literárnímu slohu o knihu všeobecně oblíbenou, překládanou do němčiny i češtiny
a hojně dochovanou v různých knihovnách. Kodex je datován je do roku 1410 a je tedy asi
o deset let starší, než Evangeliář olomoucký.
Pravděpodobně u olomouckých Menších bratří byl užíván a možná i vytvořen Misál
dnes uložený v Rakouské národní knihovně ve Vídni. 269) Jako obvykle postrádá jakékoli
poznámky umožňující přesnou lokalizaci používání, kterou lze ale odhadnout podle jmenovaných světců a pro olomoucký původ svědčí také připomínka smrti („Obiit-Vermerk“)

265

„Tyto knyehy utynyla [i.e. učinila] gest pany kaczna swu czeru /// a magy byti wobecz wssym sestram“.
Srov. Vašica, 1922.
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Zejména obřad uctění sv. Kříže, poslední dílo kodexu, považoval například Zdeněk Nejedlý (Dějiny husitského zpěvu za válek husitských. Praha, 1913. s. 389, 420, 567) za husitský ceremoniál. zejm pro slova „sv.
těla a krve tvéj obranu“. Zároveň ale připouští, že tuto velkopáteční liturgii v národním jazyce připouštěla
i katolická církev.
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Srov. Jireček, Josef. O českém prvotním překladu sv. evangelií… In Abhandlungen der k. Böhmischen
Gesellschaft der Wissenschaften. 5. Folge, 10. Band, 1857-59, s. 5-8. nebo týž. O zvláštnostech češtiny ve
starých rukopisech moravských. In Rozpravy třídy pro filosofii, dějepis a filologii královské České společnosti
nauk. 7. řada, 2. sv., 1887, s. 22-23. Později pak Menčík, Ferdinand. Dva evangelistáře. Praha : vl. nákl.,
1893; Vašica, 1922; Černý, František. Evangeliář olomoucký. Praha : Česká akademie, 1901; nebo Petrů,
1959, s. 40-41. Transkripce obsažené legendy o sv. Františkovi a srovnání s jejími dalšími texty, mj. jindřichohradeckým minoritským rukopisem publikoval Rippl, Eugen. Das alttschechische Leben des heiligen
Franziskus von Assisi : (nach einer Olmützer Handschrift aus dem Jahre 1421). Praha : Taussig und Taussig,
1931.
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VK OL, signatura M I 1; papír, 137 ff., 21x14,5 cm. Na fol. 1v rovněž dole zápis „Tyto knyhy uczynyla
gest pany kaczna swu dczeru wobecz vssem sestram“. Také jeho výzdoba je velmi prostá. Podrobnější popis
rukopisu vč. lit. viz Petrů, 1959, s. 42-44.
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Cod. 1809 (Series nova 476). Pergamen, 171 ff., 317x320 mm. Viz Unterkicher, 1957.
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místního biskupa Teodorika (10.10., biskup v letech 1281-1302). Podle původně chybějících svátků sv. Ludvíka a Božího těla je kodex datován někdy před rokem 1317.270) Jeho
výzdoba spočívá několika v perokresbových úponkových „fleuronné“ iniciálkách, které
jsouce na pomezí uměleckého a řemeslného stylu mohly být dílem jednoho z řeholníků.
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Fingernagel, 1997, č. 69, 1.Bd., s. 159-161.
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Reformovaní františkáni (observanti)
v období rukopisné knihy
Již záhy po smrti Františka z Assisi se ve světcem založeném řádu oddělovala větev
či sekce s radikálnějším pohledem zejména na chudobu, případně i další aspekty předpokládaného života dle Evangelia. Mezi těmito řeholníky se striktnějším pohledem na řádový
život se v první polovině 14. století zformovala také větev observantů. Během prvního století své existence observanti zcela zamítali vzdělání či učenost jakožto nebezpečnou věc
podkopávající a likvidující františkánskou prostotu (simplicitas). Dříve než ale stačili přijít
do střední Evropy, situace se změnila. Nové pilíře observance jako Bernardin ze Sieny nebo Jan Kapistrán byli učenosti již nakloněni, což vedlo také k rozšiřování knih. 271) Svatý
Jan Kapistrán se zasloužil o zřízení obsáhlé knižní sbírky ve své rodném konventu
v Capistrano.272) Rovněž měl svou osobní knižní sbírku, kterou si, nejspíše celou, vezl
s sebou také během své kazatelské cesty po střední Evropě. Při jeho cestě z Eggenberku do
Českého Krumlova mu pro převoz knih poskytl Oldřich II. z Rožmberka vůz. Z toho lze
soudit, že knih bylo více, než byl světec schopen unést.273) Kapistrán si byl dobře vědom
pokladu moudrosti uloženého v literatuře a nakolik jej může využít ve svých promluvách
a sporech s nekatolíky. Světcovu vlastní knižní sbírku po jeho smrti 23. října 1456 v Iloku
v dnešním Chorvatsku ještě téhož roku sepsal Pietro Luca „de Albaregali“ za přítomnosti
vikáře uherské řádové provincie Štefana z Watson, což dokládá její nemalý význam a snad
i rozsah.274) Postoj sv. Jana Kapistrána ke knihám jakožto nosičům poznání a nezbytným
pomůckám pro vzdělávání je zřejmý i z jeho nařízení z roku 1443, kde z popudu papeže
Evžena IV. předepsal, aby v každé provincii byl vymezen alespoň jeden dům jakožto studijní pro výuku logiky, filozofie a teologie. 275) Také svatý Bernardin ze Sieny měl teologic-
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Srov. zejm. Hlaváček, 2001.
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Abate, 1950, s. 114.
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Hlaváček, 2002a, s. 123. Minorité ani františkáni nemohli využívat k vlastí dopravě a současné přepravě
nákladů koně (Nepotvrzená Řehole 15,2; Řehole 3,12). Srov. Lenhart, 1954, s. 55-56; Şenocak, 2004.

274

Více o pozůstalosti Kapistránových knih viz Chiappini, A. OFM. Reliquie letterarie Capestrani.
L’Aquilla, 1927, s. 287-291.
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Nařízení sv. Jana Kapistrána publikována v Chronologia historico-legalis Seraphici Ordinis... Tomus 1.
Neapol, 1650, s. 102-111. Viz též Holzapfel, 1909, s. 285; Roest, 2000, s. 212, 229, vč. dalších odkazů na lit.
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ké knihy v osobním užívání až do své smrti, mezi nimi kodexy malé i velké, papírové
i pergamenové.276)
V průběhu první vlny vzniku reformovaných františkánských - observantských řeholních komunit v českých zemích po Kapistránově misii v polovině 15. století již tito řeholníci obecně přijímali knihu jako nezbytný i potřebný prostředek k poznání jako nezbytnosti šíření Boží zvěsti. Pozitivní vztah ke knihám jako nosičům moudrosti měli zejména
v Čechách působící italští observanti, kteří byli ovlivněni učení sv. Jana Kapistrána
a záleželo jim na vzdělání řeholníků. Právě proto sepsal první a dlouholetý provinční vikář
Gabriel z Verony svou kazatelskou příručku Flores paradisi. Dokončil ji roku 1465
v klášteře Paradies u Vídně a doporučil, aby byla opisována pro potřeby celého observantského vikariátu zahrnujícího tehdy české země, Rakousko a Polsko.277)
V konventech se zároveň začaly hromadit soubory knih na způsob biblioték, i když
nešlo o shodné sbírky, jako u minoritů. Prostředí observantů se stavělo mnohem kritičtěji
vůči bohaté výzdobě kodexů, iluminace knih byla omezována nařízeními představených.
Například provinční kapitula ve Wrocławi roku 1495 zakázala písařům zdobit knihy malbami ptáků, pávů, opic a různými nezvyklými nebo světskými vyobrazeními. Měla tak být
vyloučena všelijaká dvojznačná a neuctivá vyobrazení. Například páv je symbolem Kristova Vzkříšení, ale také pýchy a domýšlivosti. Opice představovala ďábelskou nestálost
a odkazovala na kacířství a pohanství. Zákaz se týkal rovněž zdobení iniciál a používání
zlaté a stříbrné barvy. Nařízení měla sloužit k zachování ducha chudoby a horlivosti
v řádovém životě.278) Nepřímo lze z tohoto nařízení odhadnout, že jakýmikoli iluminacemi
bývaly ve františkánském prostředí zdobeny až na výjimky pouze liturgická a biblická díla,
která byla chována v zvláštní úctě vyvolávající také popsaný zákaz.
Také jedním ze závěrů generální řádové kapituly v Osimo 1461 byl zákaz pořizovat
honosně zdobené knihy, neboť by se šlo o jednání proti duchu observance. 279) V českém
prostředí se již předtím proti používání zdobených chorálních knih postavil v roce 1457
nebo 1458 provinční vikář Bernardin z Ingolstadtu. Při své třetí vizitační cestě bývalý inkvizitor, mistr vídeňské univerzity a až nechvalně proslulý horlitel pro chudobu „vyloučil
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O soupise pořízeném po smrti a údajně se nacházejícím ve státním archivu v Sieně viz Lenhart, 1954,
s. 132. Viz též Abate, 1950, s. 92, pozn. 18.
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Hlaváček, 2002a, s. 124.
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Teichmann, 1934, s. 51; Hlaváček, 2001, s. 49.
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Hlaváček, 2002a, s. 122-123.
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z používání malované obrazy, zdobený nábytek i krásné chorální knihy“. Liturgické knihy,
které dle jeho uvážení příliš překypovaly výzdobou, zcela likvidoval, vyřezával z nich iniciály a miniatury nebo je předával nereformovaným minoritským konventům. Tímto, stejně
jako zbavováním se cenného nábytku, proti sobě pobouřil celou řádovou provincii. 280) V ní
tehdy vznikly dvě názorové větve vedoucí spor ohledně striktnosti dodržování chudoby
a P. Bernardin stál v čele té přísnější z nich. 281) Ve vymýcení knih z observantských klášterů ovšem i později pokračoval i další velký učenec na postu provinčního vikáře a velký
horlitel pro chudobu Jakub z Głogówa (Hlohova).282) Z řádových předpisů je zřejmé, že si
reformovaní františkáni byli vědomi, že vlastnění a studium knih může za určitých okolností představovat nebezpečí pro řádovou kázeň a formu života v duchu sv. Františka.
Kromě nákupu drahých a případně nepotřebných knih to byly zejména rozdíly mezi různě
učenými řeholníky, které pak narušovaly nezbytnou vzájemnou rovnost uvnitř řeholního
bratrstva.
Postoj observantů v českých zemích k bohatě zdobeným kodexům dobře vyjadřuje
starší středověký dialog anonymního jihoněmeckého cisterciáka, v němž svým spolubratřím zabývajícím se tvorbou knih tvrdí: „Která práce je marnější a pošetilejší, než mlít zlato
a zdobit jím iniciály? Zlatá písma slouží jen žádostivosti očí.“283) Touha po chudobě se bohužel neprojevovala pouze tvorbou nových skromně zdobených kodexů, ale také likvidací
iluminací, které již observanti měli ve vlastnictví. Zmínka v Kronice české provincie od
Michaela z Korutan dokazuje, že extrémy opět přitahují extrémy: „Seškrabávali značně na
jistých místech [tj. konventech], jmenovitě v Costen (?), Poznani (Possoniae) a Krakowě,
takže [v knihách] na určitých místech odstranili velké a neobyčejné iniciály, smazali malované obrázky a ničili kresby.“284) Hlavním představitelem těchto destrukčních aktivit byl již
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Minařík, 1914, s. 206; Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Komorowo compilatum. In
Monumenta Poloniae historica, t. 5, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, citováno
v Miodońska, 1993, s. 147. Viz též Hlaváček, 2001, s. 49.
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Spory se táhly až do kapituly v Opavě 1460, kterou svolal vizitující cismontánský generální vikář Jan
Křtitel z Levanta. Zavedl tehdy nové v provincii nové stanovy podle stanov generálních. Viz Minařík, 1914,
s. 206.
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Člen Kapistránovy družiny, novic ve Wrocławi, kvardián v Warszawie, v letech 1465-1488 celkem 8x
zvolen provinčním vikářem, zemřel. 25.1.1488 během vizitace v Kadani. Jako „statečného obránce pravdy
Boží proti husitům, horlitele pro svatou chudobu, muže evangelického“ ho popisuje např. kadaňská klášterní
kronika, viz Bouše, 1948, s. 30. Pochován byl v kryptě před hlavním oltářem v Kadani, při její opravě bylo
údajně Jakubovo tělo nalezeno neporušené. Viz Hlaváček, 2000, s. 122.
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Christ, 1955, s. 401.
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Chronica fratrum Minorum de observantia Provinciae Bohemiae. Saecularibus non communicanda, pergamen, 455 s., 21,5x16 cm - Knihovna Národního muzea, VII F 74, s. 74. Popis rukopisu viz Brodský, 2000,
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zmíněný provinční vikář Bernardin z Ingolstadtu a toto likvidování knižní výzdoby organizoval na své třetí vizitační cestě po konventech provincie zahrnující též Slezsko v roce
1458.285)
Neznamená to ovšem, že v reformovaných konventech honosně iluminované neexistovaly. Dostávaly se do nich především darem, kdy chtěl donátor zřejmě poukázat na svůj
dobrý vztah k řádu. Takový byl případ nejvyššího kancléře českého království, pána na
Bechyni a „největšího ochránce františkánů“(Kl. Minařík) Ladislava ze Šternberka (†1521). Ten po své smrti daroval bechyňským františkánům nejméně čtyři rukopisy ze
své vlastní knihovny. Knihy obsahují četné iniciály i miniatury v ladném renesančním stylu
s mnoha františkánskými náměty. Připomeňme, že Šternberkové, jako místní zeměpáni byli
fundátory a velkými dobrodinci bechyňského konventu.286) Omezení týkající se zdobených
knih tedy přece jen neplatila na sto procent, i když zdá se, že svůj hlavní úkol - neshromažďovat knihy jako předmět bohatství - splnila.
Již v době počátků observantského a reformátorského františkánského hnutí se setkáváme s řadou bratří písařů, z jejichž pera vycházely knihy liturgické, scholastické, historické i právní. Nejčastěji byli písaři rovněž samotnými autory děl, ať již se jednalo o kázání,
teologické traktáty nebo františkánské spisy. Františkáni observanti jistě nebyli jen písaři,
ale také iluminátory, byť z českého prostředí neznáme žádného konkrétní knižního malíře
z prvních padesáti let jejich působení ve střední Evropě. Řeholníci obecně patrně zůstávali
ze skromnosti v anonymitě, jen velmi zřídka nám zachovali svou identifikaci ve formě
podpisu nebo autoportrétu.287)
Z počátku 16. století se již dochovaly stopy po iluminátorské činnosti reformovaných
františkánů. Patrně někde ve Slezsku působil řádový malíř, jehož pozůstatkem činnosti je
jednak úvodní ornamentální iniciála P v Kronice české františkánské provincie psané Michaelem z Korutan a jeho následovníky. 288) Dalším pozůstatkem jeho činnosti je figurální

č. 67 a 82, po obsahové stránce jej bádal Petr Hlaváček (zejm. 2002a). Shodné tvrzení s doplňkem, že se
jednalo o chorální knihy viz též Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a fr. Ioanne de Komorowo compilatum. Vyd. v Monumenta Poloniae historica 5. Lwów, 1888. Citováno podle Hlaváček, 2002a, s. 123.
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Tamtéž.
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Více viz kapitola o knihovně v bechyňském konventu.
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Jediný nalezený případ vyobrazení malíře ve františkánském hábitu se nachází na jisté miniatuře Kalvárie
z roku 1527. Viz Bockmann, 1986, s. 234-235. č. 365.
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Cit. Chronica fratrum Minorum de observantia Provinciae Bohemiae. Barevná reprodukce iniciály publikována v katalogu Historia franciscana (Beneš et al., 2004, s. 25). Lokalizace vzniku díla do Slezska viz
Brodský, 2000.
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iniciála svaté Kláry vyříznutá z řádového breviáře. 289) Dříky obou písmen jsou zdobeny
shodným plastickým monotónním akantem, totožné jsou i štíhlé úponky vybíhající do bordur se stejnými plastickými lístky jako v dřících, doplněné zlatými koulemi s filigránovou
arabeskou. Iniciály, stejně jako samotný text byly bezpochyby namalovány přímo řeholníky v neznámém konventu, podle uměleckého stylu nacházejícím se ve Slezsku. Je totiž
velmi nepravděpodobné, že by řeholníci prostou výzdoby kroniky, která již podle svého
titulu neměla být přístupná světským osobám, svěřili jinému, světskému umělci. Rovněž
i při tvorbě liturgických kodexů dávali observanti přednost písařským a malířským schopnostem svých bratří. 290) O tom, že si bratři bohoslužebné kodexy sami psali i zdobili svědčí
také písařské instrukce týkající se zejména zápisu jinak v Čechách neobvyklé kvadratické
notace v graduálu původem z chebského kláštera.291) Zatím nevyjasněným znamením původu výzdoby jsou iniciálky „AN“ ve svatozáři Kláry.292)
Jistá omezení se týkala také písařské činnosti v klášterech. Nejstarší pochází z roku
1443 a jsou součástí již zmíněných nařízení k ustanovení provinčních studií od Jana Kapistrána. Ostatním řeholníkům tehdy bylo zakázáno přibírat studenty k opisování knih, aby se
mohli plně věnovat vzdělávání. 293) Tento zákaz se jistě netýkal jejich osobních studijních
poznámek, ale kodexů pro obecnou potřebu, např. liturgického obsahu. Řeholní studenti se
nabízeli jeho vhodná pracovní síla pro tuto činnost, neboť jí byli dobře schopni a zároveň
neměli tolik závazků jako praktikující lektoři nebo kazatelé. Za zmínku stojí rovněž omezení provinčních konstitucí schválených na kapitule v Koźle (Kozlí) roku 1471. Novicům
a nově přijatým bratřím vůbec bylo zakázáno opisovat si texty nebo knihy pod trestem jejich zabavení. 294) Příčinu zákazu zde nelze spatřovat v negativním vztazích ke knihám ale
ve snaze, aby studijní činnost řeholně mladých neubírala z času a sil potřebných pro modlitbu a duchovní život vůbec, který je přednější, než samotné vědění.
Doklady o písařských aktivitách v 15. století máme z následujících českých, moravských a slezských konventů: Wrocław, Olomouc, Kadaň, Bechyně, Plzeň, Jindřichův Hra289

NA, ŘF, i.č. 3231. Reprodukce v obrazové příloze.
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Srov. např. kodexy vzniklé při bechyňském konventu a poznámky v nich, viz jinde v této části a v kapitole
o knihovně v Bechyni.
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Lišková, 1991, s. 44-45.

292

Další poznání by mohlo přinést srovnání se dvěma chórovými františkánskými antifonáři vyrobených ve
třetí čtvrtině 15. stol. ve Slezsku pro minoritské kláštery se zdobnými iniciálkami v tradičním slezském stylu,
bez figurální motivů - Biblioteka Uniwersytecka Wrocław sign. 1 F 389, 1 F 393.
293

Srov. Hlaváček, 2002a, s. 103.

294

Kapitola 9. - dochováno např. v NK, signatura. XIV.H.22.
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dec, Znojmo, i když je více než jisté, že alespoň drobnější rukopisy kazatelské či asketické
se psaly i jinde.295) Velká různorodost rukopisů, nepočítaje v to knihy liturgické pro společnou modlitbu naznačuje, že většina z nich nevznikla v nějakém organizovaném klášterním
skriptoriu pro účel společného využívaní nebo snad prodeje, ale jedná se o písařskou práci
jednotlivců, obvykle vzdělaných bratří pro jejich vlastní potřebu.296) Pro soukromé užití
takto vznikaly i liturgické rukopisy, zejména breviáře menšího formátu. Písařem a zřejmě
tedy i uživatelem jednoho z nich psaného zběžnou bastardou s výzdobou omezenou na červené verzálky byl roku 1458 bratr Basil z Chebu.297) Kniha vznikla v době, kdy prokazatelně stál pouze brněnský a olomoucký klášter a na ostatních místech řeholníci působili
v prozatímních podmínkách hostováni nejčastěji v měšťanských domech. Řádné fungování
komunit dále stěžovalo časté cestování doprovázející misijní činnost, a tak mnoho řeholníků zřejmě ani nemuselo mít vždy příležitost ke společné chórové modlitbě. Opsání si vlastního soukromého skromně, hustě a bez výzdoby psaného breviáře tak ani nemuselo znamenat narušování chudoby či důsledek poklesu řeholní morálky, jako spíše touhu po pravidelné modlitbě, jež si vlastnictví takové knihy ve zmíněných požadovala.
Z per držených františkánskou rukou vycházely na světlo samozřejmě také společné
liturgické rukopisy skromné i bohatší. U bohoslužebných knih bratři dávali spíše přednost
opisování vlastními silami, jak naznačují úvodní instrukce v zimní části graduálu hrazeného Ladislavem ze Šternberka pro bechyňský klášter.298) Instrukce, jak si mají písaři při
tvorbě takového zpěvníku počínat, nabádají především k pečlivosti a důslednosti. Pozoruhodná je poznámka, že liturgické knihy nemají být dávány k přepisování světským osobám,

295

Hlaváček, 2002a, s. 131. Užívat v této souvislosti termín „klášterní skriptorium“ může být zavádějící,
neboť nešlo o soustavnou a hlavní činnost řeholníků, jako u mnišských řádů, jako spíše o příležitostnou tvorbu nezbytných pomůcek pro studia, kázání a liturgii výhradně pro vlastní potřebu uvnitř Řádu.

296

Na podobnou situaci na území dnešního Rakouska a Slovinska poukazuje též Nataša Golob in Lackner et
al., 2006, s. 23. Popisuje též rukopisy obsahující velké množství různorodých kázání, na nichž se podílelo
více písařů, zřejmě kazatelů působících v tomtéž konventu, avšak v duchu řádové chudoby využívajících
společně jen jediný svazek knihy.
297

Breviář uložený v Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz, sign. A 67/11 má na fol. 83v
kolofon: „Explicit psalterium p[er] ma[n]9 fr[atr]is basilii de egra de ordine fr[atru]m mino4 de observancia
s[u]b anno d[omi]ni MoCCCCoLVIIIo“. Viz Lackner et al., 2006, s. 80-81. Později se kniha nacházela ve
františkánské knihovně v rakouském Grazu. Hypoteticky mohl být Basil „de Egra“ totožný s olomouckým
kvardiánem Basilem zajatým roku 1472 při cestě z kapituly v Brně. Viz Hlaváček, 2002a.

298

Rukopis se dnes nachází v Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung, Mus. Hs. 15493, dříve
zařazen mezi Codices Seriei novae 2658. Viz též Bechyně.
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„neboť světští písaři téměř vše, co píší nebo poznamenávají, pokazí.“299) Sami představení
mají vést své řeholníky k písařské práci.
Snaha o „knižní chudobu“ je zřejmá například z breviáře psaného na sklonku
15. století v blíže neznámém konventu s iniciálkami zdobenými pouze perem, řidčeji dvoubarevnými. 300) Na knize se podílela řada písařů, což svědčí o postupném vzniku bez výrazné prvotní koncepce velikého díla. Písaři byli jistě sami františkáni, což je zajímavý doklad
střídání se řeholníků u jednoho pracovního úkolu. Jiným podobným kodexem bez jakékoli
výzdoby je misál patrně olomouckých františkánů psaný bratrem Ondřejem z Brna někdy
před rokem 1472.301) Dalšími františkánskými liturgickými knihami, kde je výzdoba omezena jen na perokresbové iniciálky, jsou breviář pravděpodobně z počátku 16. století302)
a jiný snad o něco starší antifonář.303) Místo původu obou opět neznáme. Jinak prosté iniciálky antifonáře jsou často doplněny karikaturami lidských tváří, námětu nepříliš liturgickém, avšak přesto svědčícím o snaze a fantazii autora, usilujícího o jakousi výzdobu. Totéž
platilo také pro malé liturgické knížky - viatika. Podobně též misál, jehož výzdoba se omezuje na barevnou iniciálku na počátku mešního kánonu, napsal roku 1481 v kłodzkém klášteře bratr Briccius z Wrocławi. 304)
Přes samotný duch chudoby i nařízení představených byly reformovanými františkány psány a zdobeny i kodexy v bohatším a honosnějším stylu. Jednalo se výhradně
o liturgické texty osahující Boží slovo a sloužící k oslavě Nejvyššího, a tudíž pojímané
a chované se zvláštní úctou a postavením nad všechny jiné knihy. Záleželo vždy na místních podmínkách a osobnostech, a tak není divu, že nejzachovalejší soubor liturgických
zdobených kodexů z počátků observance v Českých zemích pochází z Uherského Hradiště,
z konventu, jehož vznik je úzce spjat s osobou velkovaradínského biskupa, administrátora

299

„Nec faciant huiusmodi opera scribi vel notari a saecularibus ... quia saeculares omnia fere que scribunt
vel notant corrumpunt.“ - rubrika na fol. 1r v 1. sv. Fráze pochází ze staršího nařízení Menším bratřím pro
psaní bohoslužebných knih z 13. století. Viz Bughetti, 1928, s. 409-410.

300

534 ff., 21 cm, dnes uložen v strahovské premonstrátské knihovně, signatura DT III 2... Viz Ryba, 1971,
s. 176-177, č. 2824.

301

Viz též kapitola o knihovně olomouckých františkánů.

302

NK, signatura VI.C.26 (29x22 cm).

303

Knihovna Národního muzea, signatura XV A 1 (30x39 cm). Viz Pokorný, 1973.

304

Později u olomouckých františkánů, nyní VK OL, M I 352. Viz Boháček-Čáda, 1994, č. 151. Kodex popsal F. Pokorný v nepublikované studii „Kvadratická františkánská notace“.
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olomouckého biskupství a poté františkána Jana Filipce, rovněž v Hradišti pobývajícího.305)
Jedním z těchto kodexů, které se zachovaly bez větších poškození, je chórový Graduál
s texty pro neděle a větší svátky uložený později v Hradišti, původně však asi určený
v brněnský nebo olomoucký klášter.306) Místo a dataci jeho vzniku nelze zatím přesněji
určit, podle iluminátorského stylu lze dílo zařadit asi do 80. let 15. století. Výzdoba sestávající z šesti figurálních a dalších ornamentálních iniciál je dílem několika malířů. Nápadná
je podobnost stylu hlavního z nich s některými moderními proudy středoevropské knižní
malby 80. let, například s dílem Bertholda Furtmayera v Regensburgu. Více zajímavá je
ovšem podobnost s miniaturami krakowského františkánského antifonáře Prokopa
z Lublinu, a to zejména v citlivé kresebnosti i typice velkých oválných obličejů dívčí Bohorodičky. 307) Jan Filipec totiž pobýval ve Slezsku, do řádu vstoupil roku 1492 ve Wrocławi.
Zde nebo v jiném z okolních řeholních domů mohl rovněž i Graduál pořídit, což by vysvětlovalo podobnost miniatur s krakowským antifonářem.
Shodný styl výzdoby, notaci a bezpochyby i původ má také další antifonář, rovněž
uložený v Olomouci. 308) Chybí v něm texty jakýchkoli regionálních patronů. To by kromě
výše popsané podobnosti iluminací ještě více naznačovalo jeho slezský původ a vysvětlení,
že Filipec zařídil vznik kodexu během svého noviciátu ve Wrocławi nebo později díky kontaktům zde získaným. Liturgické texty moravských patronů ve Slezsku neznámé byly proto
vynechány. Dalšími kodexy z tohoto souboru jsou chórové žaltáře, dnes ve dvou svaz-

305

Jan Filipec se narodil v roce 1431 v Prostějově v měšťanské rodině obchodníka. Na počátku své kariéry se
stal písařem Jana Tovačovského z Cimburka. Když jej jednou tento moravský zemský hejtman vzal s sebou
do Budína ke královskému dvoru, podařilo se mladému písaři rozluštit téměř nečitelnou listinu, díky čemuž
se zalíbil uherskému králi Matyáši Korvínovi a od roku 1469 působil jako jeho sekretář, tedy jako hlavní
představitel uherské diplomacie a vyslanec na sněmech v celé Evropě. Za své služby získal s pomocí Korvína
post biskupa v sedmihradském Nagyvárad (Oradea, Grosswardein, Velký Varadín, dnes v Rumunsku, 147690), posléze pak též místo slezského zemského hejtmana (1480/81) a administrátora olomouckého biskupství
(1482-92 - jako biskup nebyl potvrzen papežem Inocencem VIII., snad pro jeho přátelské vztahy
k utrakvistickým šlechticům nebo vůbec toleranci ke „kališníkům“ vůbec. Srov. Foltýnová-Mikulcová, 1999.)
V roce 1492 vstoupil ve Wrocławi do františkánského řádu a závěr života strávil v konventu v Uherském
Hradišti, kde také zemřel 17. června 1509 po zranění při sestupování z vozu.
306

VK OL, signatura M IV 3. Viz Boháček-Čáda, 1994, č. 380. O užívání graduálu v prostředí františkánského řádu svědčí kvadratická notace s mensurálními prvky, zmínky o "Fratres" v rubrikách. Invokace "Sancte
Bernardine" v litanii na Bílou sobotu může naznačovat olomoucký nebo brněnský konvent tohoto zasvěcení,
stejně jako františkány obecně

307

Miodońska, 1993.

308

VK OL, signatura M IV 5 Viz Boháček-Čáda, 1994, č. 382. Před rokem 1950 byl rovněž součástí knižní
sbírky kláštera v U. Hradišti. Na přední desce supralibros: „R.P.O.M. // S.P.F.S.“, tj. „Reverendorum Patrum
Ordinis Minorum // Sancti Patris Francisci Seraphici“.
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cích. 309) Jak je zřejmé diplomat, později biskup a františkán Jan Filipec byl nejen člověkem
vzdělaným, ale měl i vztah ke knihám. Ještě před svým vstupem do františkánského řádu
nechal pro svou katedrálu ve Velkém Varadínu vytvořit celý soubor chorálních knih. 310)
Pergamenový kodex s životem svatého Františka zanechal Filipec také v bechyňském klášteře.311)
S rukopisy původně uloženými v kadaňském konventu je spojena další františkánská
osobnost - písař Mathias de Rehtz, patrně Matyáš Piscatelle z Retzu.312) Psaní knih se věnoval patrně především během svého pobytu v Kadani v druhé polovině 90. let 15. století,
o další jeho písařské činnosti nemáme zprávy. Později byl zřejmě zvolen wrocławským, od
roku 1506 pak olomouckým kvardiánem a roku 1514 je připomínán jako definitor české
observantské provincie, takže patřil mezi nejvýznamnější tehdejší františkánské představitele v českých zemích. Dvě Matyášem psané liturgické knihy - graduál z roku 1496 a o dva
roky mladší žaltář se dochovaly dodnes ve knihovním fondu pražských františkánů. 313)
Graduál má šest pozdně gotických iluminací a z jeho kolofonu se dovídáme, že Matyáš
z Retzu byl také veřejným notářem a liturgický rukopis opsal pro kadaňský konvent, zřejmě z popudu kvardiána Jakuba z Porýní. 314) Výzdoba těchto původem kadaňských rukopisů
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VK OL, signatury M IV 4, M IV 7. Viz Boháček-Čáda, 1994, č. 380 a 384. Více viz kapitola o knihovně
v U. Hradišti.
310

Szendrei, Janka. A Zalka-Antiphonale provenienciája. In Zenetudományi dolgozatok, 1988, s. 21-31. nebo
týž A magyar középkor hangjegyes forrásai. Budapest, 1981, s. 40-41. Další lit. citována v Studničková,
2002, pozn. 16 na s. 241. O dalším kodexu připisovaném Filipcovi z doby jeho obrácení tamtéž s. 234.
311

Více viz kapitola o knihovně v Bechyni.

312

Starší prameny (Chytil, 1896; Svoboda, 1852; Bredt, 1903; Vyskočil, 1947) interpretovaly přízvisko písaře
jako „de Kehcz“ a písař byl tak považován rovněž za iluminátora podle dalších doložených malířů téhož
jména. Proti skutečnosti, že řeholník Matyáš pocházel z rakouského Retzu, města nedaleko Znojma, ovšem
hovoří záznamy jím psaných knih v katalogu konventu v Hostinném (součást pamětní knihy konventu
v Hostinném - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1.). Ten eviduje třídílný pergamenový graduál se signaturami M1, M2 a M3, jehož část o svatých napsal roku 1492 Matyáš z Bavor, jenž ovšem může být totožný
s Matyášem z Retzu: „Scriptor Fr. Mathias de Bavaria 1492 sub vicariatu R.P. Pauli de Levvenberg“ [sic správně se ovšem provinční vikář jmenoval Ambrož ze Lemberka, jak je uvedeno i v kolofonu jiného díla,
srov. Houška, 1996, s. 334.] Týž písař je dále v soupise knih uveden u jistého graduálu a svátečního žaltáře
s hymny o svatých. (Signatura M5: „Missae votivae de B.V., diversae Kyrie, Gloria, Credo, Requiem ... ab
eodem scripta.“; M8: „Psalterium festivum cum Hymnis de sanctis per totum annum per Frem Mathiam de
Bav.“). V tomtéž soupise je zmíněn ještě jeden blíže neidentifikovaný písař: M 7: „Psalterium feriale cum
Hymnis de Tempore per totum annum conscriptum ... per Fratrem Julianum de Stetin.“
313

Graduál - NK, deponát Františkánů, sign. Ni6: pergamen, 69 listů, 53,5x37,5 cm, tmavá slepotisková vazba, dřev. desky, lité mosazné kování, nárožnice s antropomorfními motivy, puklice, stopy spon. Žaltář je
uložen tamtéž, sign. Ni 2. Viz též Vyskočil, 1947, s. 79-80.
314

„12 die Januarii a. 1498 per fratrem Mathiam … de Rehtz … notarium publicum tempore vicariatus fratris
Ambrosii de Lewmberg in et pro loco ss. 14 auxiliatorum extra Cadanam per eiusdem loci guardianum …
fratrem Jacobum de Reno“.
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odpovídá františkánské spiritualitě pozdního středověku, kde významné postavené zaujímá
dítě Ježíš a týž Kristus trpící. Podle Milady Studničkové se jejich styl liší od české knižní
malířské tradice, což ovšem český původ nevylučuje, více než polovina vzdělaných řeholníků působících v této době v české provincii z ní nepocházela. Zřejmě se na díle podílelo
více malířů, rozdíl v kvalitě provedení je evidentní.315)
Dalším dílem bratra Matyáše byl celkem dvoudílný graduál, z něhož však napsal
pouze zimní část, letní svazek je již dílem jiného písaře. Podle poznámky poukazující na
kostelní patrocinium Nanebevzetí Panny Marie u téhož svátku vznikl zpěvník pro potřeby
bechyňského nebo plzeňského kláštera, přičemž první varianta se jeví jako pravděpodobnější vzhledem k níže popsanému stylu výzdoby i skutečnosti, že se jednalo o konvent nedávno vzniklý nutně potřebující liturgické knihy, zatímco v Plzni si během více než třicet
let působení mohli řeholníci obstarat tyto kodexy již dříve. Původně dvousvazkový zpěvník
prodali františkáni v druhé polovině 19. století a během několikeré změny vlastníků se z něj
dodnes zachovalo jen několik listů s iluminacemi.316) Ze zimní části dokončené v lednu
1496 je dochováno 10 listů též s kolofonem jasně uvádějícím písaře.317) 17 listů dochovaných z letního dílu zpěvníku dokončeného zřejmě až v roce 1499318) je psáno jinou rukou,
avšak iluminátor nebo přinejmenším malířská dílna je shodná. Oba úvodní obrazy klanění
Tří králů jsou téměř identické kopie. Zřejmě se jednalo o františkánskou iluminátorskou
dílnu, v níž působilo podle stylu výzdoby několik řeholníků.319) Také písaři se zřejmě střídali a pouze významnější osoby jako byl i Matyáš z Retzu byly v knihách zaznamenávány
jménem. Františkánskému původu výzdoby knihy nasvědčuje miniatura se sv. Františkem
s křížem v ruce a stigmaty. Podle analýzy Karla Chytila jsou detailně provedené
a vystínované malby s bohatou akantovou bordurou českého původu a podobné iluminátorskému stylu dvoudílného graduálu z Bechyně z let 1499-1500 vyzdobeného Jakubem

315

Studničková, 2002, s. 239-240. Jemné barevné modelování, zlaté šrafování a morfologie výzdoby bordur
údajně ukazují na rané práce norimberského malíře Jakoba Elsnera.

316

Více o prodeji viz kapitola o pražském františkánském konventu. Torza jsou uložena v Nationalmuseum
Nürnberg, Mm.362-371 (zimní část), Mm. 372-388 (letní část).
317

„Finitus e[st] iste liber p[er] man[um] fr[atr]is Mathie de Rehcz XXVII. Januarii t[em]p[or]e vicait' r.di. p.
F. Anthonij de lypczk 1.4.9.6.“ Viz Bredt, 1903; Hlaváček, 2002a, s. 132.

318

K dataci srov. Svoboda, 1852; Pražské františkánské kancionály, 1887.

319

Srov. Bredt, 1903.
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z Olomouce.320) Určitou podobnost k zmíněným kadaňským rukopisům, zejména shodně
stylizovaná rostlinná ornamentika i obdobný typ písma, vykazuje též skupina chórových
kodexů zhotovených pro wrocławský františkánský klášter.321)
Jiné observantské rukopisy 15. a 16. století neliturgického charakteru vznikaly obvykle z osobní iniciativy a také nezřídka pro vlastní potřebu jednotlivých řeholníků, což
dokládají i jejich kolofony. Byly psány rychlým zběžným písmem na papíře, i když ve významnějších případech františkáni používali i pečlivější humanistickou nebo ještě gotickou
minuskuli. 322) Již Kryštof z Varisio, který přišel do Čech společně se svatým Janem Kapistránem a později se stal druhým vikářem (představeným) provincie, opsal několik dokumentů týkajících se observance a myšlenek sv. Františka. Manuskripty však nebyly pouze
opisy, ale také výsledky vlastní tvůrčí činnosti řeholníků. Okolo roku 1480 žil a působil
bratr Bartoloměj ze Znojma, který napsal zřejmě objemnou knihu obsahující kázání
o svatých, s moralistickou tématikou, na mariánské svátky i o františkánských světcích. 323)
Balbín tento kodex popisuje jako „oslnivý a na některých místech psaný zlatým písmem.“
Václav z Jihlavy napsal roku 1499 dvě díla: De Testamento dilectionis Christi
a Commentarium super vitam Christi Domini in Evangelio expressam. V roce 1503 sepsal
v Tachově Kryštof z Regensburgu (de Ratisbona) oktávový traktát o Řeholi svatého Františka. Doktor církevního práva a definitor české provincie Alexandr z Chrudimi působící
v 90. letech 15. století se soustředil spíše na morální teologii a sepsal díla Tractatum de
corruptela peccati, Conciones de poenis malorum & de praemiis bonorum, Tractatum de
passionie Domini N. J. Christi a nedokončil Quo abiit dilectus tuus o pulcherrima
mulierum. Antonín z Lipska, provinční vikář po roce 1483, který za pomoci Zdislava ze
Šternberka uvedl bratry do Bechyně a zemřel v roce 1498 v Tridentu při nelehkém návratu
z generální kapituly, vytvořil Tractatum de septem donis Spiritus S., který Balbín komentuje jako „dílo převelmi moudré a vpravdě plné ducha Božího“. Na chyby a omyly islámu
a arménských křesťanů poukázal Bartoloměj z Čech ve svých Laudes Peregrinationis Jerosolymitanae napsaných z příkazu generální kapituly v Miláně 1489. Balbín opět o dílu
dodává: „kniha je velmi vhodná k přečtení“. Dalšími františkánskými observantskými auto-
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Studničková, 2002, s. 238-240 vč. reprodukcí iluminací norimberských zlomků. Chytil, 1896; Kašpar,
2005, s. 248 ; Kašpar in Beneš et al., 2004, s. 17; Bredt, 1903, Tafel XIV. (reprodukce iniciály se sv. Václavem).
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Dnes Biblioteka Uniwersytetska,Wrocław, sign. I F 433, I F 437, I F 439.
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Tomczak, 1992.
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Balbín, 1780. Odtud čerpány i informace o dále uvedených františkánských dílech.
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ry závěru 15. a počátku 16. století byli brněnský kvardián Quintinus Tauler, plzeňský kazatel Jiljí z Ratiboře,324) v Nyse působící německý bratr Franciscus Argentoratus (ze
Straßburgu), velmi literárně činný byl jindřichohradecký kvardián a lidový misionář Jan
Vodňanský zvaný Bosák. 325)
Vynález knihtisku v evropských dějinách připisovaný bratru třetího františkánského
řádu Johannu Guttenbergovi přijali čeští františkáni vstřícně a bez odmítání. Důvodem bylo
bezpochyby snížení ceny - konec dilematu mezi knihou jako nosičem informací a knihou
jako nákladnou cenností. Prvním vytištěným dílem z pera českého františkána byl spis Trilogium animae od Ludvíka z Pruska vytištěný Antonem Kobergerem v Norimberku roku
1498.326) Na provinční kapitule v Brně roku 1502 rozdal vikář Jakub z Krupky zástupcům
jednotlivých klášterů tištěné misály, patrně také vyrobené v Norimberku.327) Zatímco
v mnohých kostelích se ještě po desetiletí, snad kvůli tradici, používaly rukopisné liturgické knihy, františkánští kněží již sloužili, nebo přinejmenším měli možnost sloužit mše
z tištěných textů.
Kromě písařské a iluminátorské činnosti si františkáni někdy také knihy sami vázali,
zejména našel-li se toho schopný bratr, byť z českého prostředí zatím žádný doklad knihvazačství přímo v popisovaných klášterech nemáme. 328)
Zřejmě největší množství knih, zejména po vynálezu knihtisku, řeholníci získávali od
svých příznivců dobrodinců. Mezi nejvýznamnější z nich patřili často zakladatelé
a fundátoři jednotlivých konventů, z nichž jako nejlepší příklad vystupuje již zmíněný Ladislav ze Šternberka. 329) Část knih si ale reformovaní františkáni již od počátku pořizovali
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Více viz kapitola o knihovně v Bechyni.
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Více o jeho dílech viz Truhlář, 1884. Tiskem u Mikuláše Bakaláře v Plzni vyšla roku 1511 jeho česká
úprava latinského Reuchlingova slovníku Vocabularius breviloquus pod názvem Vocabularium cui9 nome[n]
Lactifer - Knihopis 2801. Viz též Balbín, 1780, s. 60. Jména dalších 3 nebo 4 františkánských bratří písařů
v 2. polovině 15. století ze slezského a polského prostředí, které tvořilo s Čechami, Moravou a Slezskem
jednu provinciii do roku 1467 uvádí dílo Polska pisząca w średnowieczu. Tom. 1. Wrocław, c1993: bratr
Bernardyn působící v roce1464 v Głubczycích (Hlubčicích, součást české provincie až do roku 1755), Izydor
z Konina (de Conyn), Matěj z Uniejova (Mathias de Wnyeow) činný roku 1455, jehož kolofon končí
„Laudetur deus et sanctus Bartholomeus“. Čtvrtý uvedený františkánský písař František z Belluni, bakalář
filozofie v Miláně 1468 nemusel ve střední Evropě vůbec působit, pouze se sem dostal jeho rukopis. Viz též
Hlaváček, 2002a.
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Podrobněji o dojednávání tisku viz Hlaváček, 2005, s. 99; týž, 2001, s. 49-50. (Hain 100008, BMC II,
444).
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Hlaváček, 2005, s. 99. Podle Chronica fratrum Minorum de observantia Provinciae Bohemiae... (cit.).
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Dva příklady z italské Perugie viz Bistoni, 1973, s. 385 nebo bližší z polské Poznani viz Tomczak, 1992.
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Podrobněji o jednotlivých knižních donátorech viz dále v kapitolách o knihovnách v jednotlivých klášterech.
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také z vlastních prostředků. Nákupy rukopisů nebyly sice přímo nijak omezeny, ovšem
proti přehnaným bibliofilským či vědátorským snahám, jež by se dostávaly do rozporu
s bratrskou chudobou, řádové směrnice vybízely apelujíce na osobní svědomí řeholníků.
Takto i generální kapitula v Aquile vedená roku 1472 vikářem Angelem de Clavasio vyhlásila ve svých konstitucích v kapitole o chudobě: „Bratři si mohou pořizovat vydané breviáře, Bible a další knihy, zvláště ty, které rozšiřují jejich ctnostný stav. Tito bratři ať mají
přitom na mysli svou kajícnost.“ Nákup mají zprostředkovat představení reformované větve - vikáři. Stejně tak mohou bratři vlastnit rukopisy od jiných osob napsané. Ovšem ti, co
vlastní breviář, nemají mít diurnum (misál společně s částí officií), a naopak.330)
Jakékoli pořizování knih i jejich výměny mezi řeholníky vzájemně podléhaly podle
výše zmíněných konstitucí svolení představených. Při nákupech ani nebylo možno jinak,
neboť ostatní řeholníci neměli přístup k penězům. Provinční kapitula ve Wrocławi v roce
1503 tyto podmínky ještě zpřísňuje a dále zakazuje kvardiánům nákup knih ze společných
almužen. Výjimka byla možná jen se souhlasem diskreta (voleného zástupce konventu),
ovšem jen do výše jednoho zlatého. Za něj i přes proměnlivé ceny jistě nebylo možno zakoupit jakýkoli zdobený rukopis, zato spíše již papírový, zřídka pak pergamenový svazek
menšího nebo středního formátu, bez výzdoby, psaný nekaligrafickým písmem nebo tištěný. 331) Stanovený limit tak byl dobrou zárukou i pro méně poslušné bratry. Potenciální nákup knih ale musel být zákazem hrazení ze společných almužen značně omezen, neboť
fundace jednotlivých klášterů, často hlavní zdroj jejich příjmů, byly zpočátku u františkánů
tvořeny hlavně naturálními dávkami potravin a dalších potřeb. Důvod k tomuto zákazu
provinční předpis již neuvádí, lze jen odhadnout, že podobně jako rukopisy vznikající přímo z pera bratří byly psány zejména z osobní iniciativy a pro vlastní potřebu řeholníků, tak
rovněž k nákupům docházelo zejména tehdy, když jistý františkán cítil potřebu po určité
literatuře a objevil ji na trhu. Naznačuje to také vlastnický přípis v papírovém rukopise Nového zákona z první poloviny 15. století, který zakoupil v roce 1449 jistý bratr Stanislav.332)
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Konstituce dochovány v rukopise řádových předpisů v NK, signatura XIV.H.22, fol. 84r.
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Teichmann, 1934, s. 51. Viz též Hlaváček, 2002a, s. 129; týž, 2001, s. 50. Pro ceny knih srov. Šmahel,
1966.
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VK OL, signatura M II 75. Viz Boháček-Čáda, 1994, č. 212. Fol. 154r: „Istum librum emit frater Stanislaus anno Domini M CCCC quadragesimo nono pro ... [kryptogram]“, později zřejmě do josefínských
konfiskací v brněnském konventu. Podle datace nákupu lze ovšem soudit, že nákup neproběhl v českých
zemích, kde reformované konventy vznikaly až v souvislosti s misijní cestou sv. Jana Kapistránského v roce
1451.
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Všechny kláštery budované v 15. století ve Slezsku a Polsku byly dřevěné stavby. 333)
Nejednalo se sice o žádné provizorní či nouzové chýše, řeholníci měli každý svou vlastní
celu. Nějakou zvláštní místnost pro knihovnu, která navíc byla v této době ještě dosti
skromná, ale nemůžeme předpokládat. Podobná situace zřejmě vládla i v Čechách a na Moravě a to i tam, kde františkáni převzali starší, tehdy opuštěné objekty původně jiných řádů.
Ty byly obvykle v dezolátním stavu a oprava byla i náročnější, než zřizování nových příbytků. Teprve v průběhu 16. století byla budována většina cihlových a kamenných budov,
nejstarší zprávy o zvláštní místnosti pro knihovnu v českých zemích však pocházejí až
z pobělohorské obnovy řádu, obvykle z 2. poloviny 17. století. Příčina je ale spíše pramenná, spolu se vznikem kamenných klášterů můžeme alespoň v těch největších nějakou
zvláštní knihovní místnost předpokládat. Například u františkánů v Norimberku zřídil samostatnou bibliotéku kvardián Albert Puchelbach někdy před rokem 1471, v téže době měli
tíž řeholníci v holandském Galiläa bei Zutphen knihy ve velké cele o velkosti asi 18 x 5,5
metru.334)
Někde, jako třeba právě ve zmíněném Norimberku, byla knihovna rozdělena na „malou“ a „velkou“, tedy část, kde byly svazky uloženy v policích k vypůjčení i mimo prostory
bibliotéky, a část s čtecími pulty s knihami připoutanými na řetěz (libri catenati). Podle
Edgara Lehmanna335) byly studijní bibliotéky s pulpity a katenáty přinejmenším v Německu
charakteristické právě pro městské řády, kde lze předpokládat i studující návštěvníky mimo
samotné obyvatele kláštera. Místnost knihovny tak tvořila současně studijní prostor, jehož
základním vybavením byly čtenářské pulty. Na přelomu středověku a novověku obsahoval
zpravidla každý z nich několik polic nad i pod samotnou deskou pro studium. Na nich pak
byly pokládány připoutané knihy, takže u každého pultu jich bylo několik. I když poskytnutí potřebné literatury ke studiu mohlo být chápáno jako skutek milosrdenství, nelze předpokládat, že by ve střední Evropě byť také zasažené humanismem řeholníci zpřístupnili
svou bibliotéku „všem“, zvláště byla-li umístěna v kvadratuře obývané přímo řeholníky (v
klauzuře). Solidním důkazem takovéto studijní knihovny jsou v hojnějším počtu dochované
svazky se zbytky či stopami kování řetězu, jímž byly knihy připevněny. Bohatě jsou takto
libri catenati dochovány na knihách chebských františkánů, kde ještě v 17. století byla kni-
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Srov. příspěvky ve sborníku Zakony franciszkańskie w Polsce. Tomus 1. Kraków, 1983.
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Lehmann, 1957.
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Tamtéž, s. 15.
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hovní místnost vybavena deseti čtenářskými pulty. 336) Chebský konvent byl od počátku
více spojen s německými (saskými) než českými spolubratry, a tak mohli být ovlivněni
Lehmannem předpokládanými studijními bibliotékami více než v ostatních konventech
v české provincii. Část prvotisků plzeňského a brněnského kláštera rovněž vykazuje stopy
po řetězech, nicméně již s těmito vazbami mohly být samotnými řeholníky získány. 337)
Nelze rovněž předpokládat, že každý konvent se studii musel být vybaven takovouto bibliotékou s čtecími pulty. Tam, kde si studenti mohli knihy půjčovat i mimo její prostory, do
svých pokojů, jako např. u bibliotéky Rejčkovy koleje v Praze se vůbec s katenáty nesetkáváme. 338)
Knihy byly v observantských klášterech uloženy na stejných místech, jako ve všech
ostatních - v knihovnách, sakristiích, refektáři a rovněž i v celách řeholníků. Touha mít
u sebe své „vlastní“ knihy se docela úspěšně šířila i mezi reformovanými františkáni, jinak
tolik kritickými vůči osobnímu majetku bratří. Generální kapitula v italském Osimo v roce
1461 zdůraznila provinčním vikářům, tehdy představeným observantů v jednotlivých provinciích Menších bratří, že řeholníkům nemají trpět velké množství knih. 339) Ze slov „velké
množství knih“ nelze odvodit, zda šlo přímo o knihy považované bratry za osobní majetek
nebo evidované dlouhodobé či celoživotní výpůjčky z konventní knihovny, praktický rozdíl
však mezi nimi téměř neexistoval. Jisté je, že se již v počátcích observance osobní knihovničky formovaly, jinak by se stěží kapitula tímto problémem zabývala.
Boji proti osobním knihovnám řeholníků se věnovali také čeští kapitulárové
a zamítavě se k nim vyjadřovali na provinčních kapitulách. V roce 1493 v Brně připomněli
všem bratřím, že si nemají pořizovat příliš knih, protože v klášterních knihovnách je jich
dostatek. Podobně také v následujících letech byly zvláště kazatelé vyzýváni, aby neměli
přebytečné knihy. 340) Nakolik byla tato nařízení účinná a pomohla snížit množství vlastních
knihovniček bratří nelze z dokumentů kapitul odhadnout. Ty navíc nestanovují žádné konkrétní limity či omezení, jejich vyjádření jsou spíše obecná a morálně apelující, takže vždy
záviselo na rozhodnutí představeného a svědomí bratra užívajícího knihy. Že tyto fondy
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Za laskavé upozornění na katenáty dodnes se nacházející ve fondu chebských františkánů děkuji Mgr.
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nemusely být zrovna malé, svědčí případ bavorského bratra Johanna Sintrama (†1450),
studenta v Regensburgu a Ulmu a později lektora ve Würzburgu, jehož osobní knižní sbírka v roce 1444 čítala úctyhodných 60 svazků, jež měl uloženy ve čtyřech pulpitech.341) Základem pro osobní knižní sbírky jednotlivých františkánů, zejména v 15. století byly jejich
vlastní opisy různých děl. Z Itálie známe dva případy, kdy si řeholníci přímo do knih jimi
opsaných poznamenali, že jsou k jejich vlastnímu užití a po jeho smrti k používání všem
bratřím konventu.342)
Někde na pomezí mezi knižním fondem řeholní komunity a konkrétního řeholníka
stály knihy, které byly uloženy v cele kazatele nebo lektora, bez ohledu na konkrétní osobu,
která tuto funkci zastávala. 343)
Obsahově vycházely františkánské knihovny 15. a 16. století z aktivit a zaměření reformovaných řeholníků, stejně jako později. Základ tvořily Bible či častěji ještě stále jen
její části a různé biblické výklady. Ty sloužily zejména jako podklady ke kázáním, neboť
homiletická díla, stejně jako příručky k podpoře duchovního života, nebyly ještě tolik rozšířeny jako v době baroka. Nejen ve studijních klášterech bychom narazili na sentence Petra Lombardského a jejich výklady, které františkáni používali jako základní teologickou
učebnici a literaturu poněkud se straníce tomistické scholastiky. V knihovnách zřejmě byla
uložena i nepotřebná liturgická díla a samozřejmě bohatá literární činnost františkánských
teologických, filozofických i asketických autorů.
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Dokládají to přípisky v knihách v podobě „Pro cella predicatoris“, „Pro cella lectoris“ apod. Srov. Potkowski, 1993, č. 6.
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Nástin novověkého vývoje knihoven
ve františkánských řádech
Není žádným překvapením, že stav klášterních biblioték v 16. století odpovídal celkové situaci v řeholních řádech a jejich konventech v této době, kdy všude razantně klesla
velikost a duchovní i morální úroveň komunit a většina z nich zanikla sama odchodem řeholníků nebo násilně zvenčí jejich vyhnáním z města. Z deseti minoritských knihoven, které přečkaly husitské bouře a o nichž máme zmínky z pozdního středověku, pět zaniklo
v 16. století odchodem řeholníků, jedna později při stavovských bouřích a zbylé čtyři se
dochovaly s většími či menšími ztrátami. Reformovaní františkáni na tom byli o něco lépe.
Dobrovolným či násilným opuštěním řeholního domu zmizely čtyři bibliotéky, dvě zničili
povstalci roku 1619 a šest jich zůstalo přinejmenším zčásti dochováno. I u nich ovšem
znamenalo 16. století značný úpadek, pokud se v klášterech objevovaly nové knihy, bylo to
zejména činností jednotlivých aktivních řeholníků, k cílenější organizaci knihovních sbírek
již řeholníkům nezbývaly síly.
V případě násilně rušených klášterů si možná řeholníci stačili některé knihy odnést,
bezpochyby tomu ale nebylo vždy. Města i šlechta totiž byly luteránské nebo utrakvistické
a záleželo jim na likvidaci katolické moudrosti zapsané v knihách. Takový případ nastal
u observantů v Cieszynie (Těšíně). Před jeho hradbami sídlili řeholníci od roku 1476 do
roku 1542, kdy byl z příkazu luteránského těšínského knížete Václava III. Adama
z vládnoucího rodu Piastovců jejich konvent zrušen a řeholníci přemístěni do kláštera
v Bytomiu. Z rozkazu osmnáctiletého knížete Václava, který přijal protestantismus o dva
roky dříve od své první manželky Marie, dcery Jana z Pernštejna, byly rovněž zabaveny
a roztrhány zdobené chórové knihy a liturgická roucha nacházející se v konventu.344)
Ať již se tedy část knih dochovala nebo ne, museli řeholníci po uklidnění situace
a opětovném usídlení ve svých klášterech jak po akviziční, tak po organizační stránce budovat své bibliotéky znovu. U klášterů založených v 17. století byl počátek knihoven obvykle shodný ve všech třech františkánských řádech. Nový konvent osídlili řeholníci odjinud a ti si také s sebou přinesli první, zcela nezbytnou literaturu k liturgické službě, kazatelské činnosti a někdy možná také k vlastní duchovní cestě. U kapucínů šlo často o bratry
344

“Facta eius modi translatione avarus Princeps iam pridem spolys Ecclesiasticis omnem suppellectilem
Ecclesiae, et Conventus cum praeclaris Libris Choralibus diripuit suaque, fecit potestatis.” Viz Sannig, B. De
origine, erectione aliisque memorabilius almae provinciae Bohemiae - NA, ŘF, 3141. Srov. též Wąs, 2000.
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přicházející z ciziny, konkrétně z Itálie či Německa, podobně jako tomu bylo dříve ve 13.
a 15. století při příchodu Menších bratří a observantů.
Stav knihoven ve františkánském řádu počátkem 17. století v důsledku reformace nebyl, alespoň v obecném měřítku, nejlepší. Takto i generální kapitula v roce 1633 konstatuje
ve svých závěrech, že „knihovny jsou velmi zpustošelé a jsou spíše ostudou řádu, než jeho
okrasou, jak tomu bývalo dříve.“ Většina českých františkánských knihoven začínala být
v tomto období řádového obrození znovu budována od základů, nevelké sbírky snad nepotřebovaly katalogy pro vyhledávání, ale bez inventářů a stanovených pravidel jejich užívání
mohl vznikat chaos. Proto generální kapitula vyhlásila mimo zmíněné lamentace přímá
pravidla pro knihovny. V každém konventu musel být pro její správu ustanoven bratr knihovník, bylo nařízeno sepsání katalogů a inventářů, pro pořizování knih měla být stanovena
pevná roční suma peněz. Tyto pravidla a zejména jejich uplatnění se pak projednávala
v jednotlivých konventech a provinciích, českou v tom nevyjímaje. 345)
Vývoj knihoven v jednotlivých řeholních domech byl pak už dosti specifický. Záleželo, zda se jednalo o veliký klášter nebo jen malý hospic s několika bratry, zda se nalezl
dobrodinec věnující nebo odkazující větší objem svých knih, případně darující peníze pro
jejich nákup. Společně s rozkvětem samotných řeholních domů po stránce personální, duchovní i materiální pak druhá polovina 17. století a 18. věk znamenaly „zlatou dobu“, tedy
největší rozkvět knihoven klášterů sledovaných tří řádů. Kromě zajímavých, ve větší či
menší úplnosti zachovaných knihovních interiérů to dokládá i počet svazků, kdy posléze
téměř ve všech konventech převažovaly staré tisky nad knihami vydanými v 19.
a 20. století, a to i přes pozdější výrazný pokles jejich ceny i hodnoty. Nejvýznamnější knihovní osobností této barokní doby byl františkánský český provinciál (1675-78, 1684-87)
a generální vikář (1682-83), profesor filosofie pražské univerzity Bernard Sannig.346) Po
jeho smrti (1704) ale zřejmě v důsledku absence jemu podobného následovníka
s knihovním nadšením nastal přinejmenším v některých konventech františkánů částečný
a dočasný úpadek a uvolnění knihovních pravidel, neboť provinční definitorium
v Moravské Třebové 2. září 1709 „opětovně představeným nařídilo obnovení (instauratio)
knihoven, pořizování (nákup) a opravování knih. 347)

345

Holzapfel, 1909, s. 554. J. K. Vyskočil, 1947, s. 174 uvádí nařízení soupisu knihovních inventářů na provinční kapitule v Brně v září 1632.
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Více o jeho činnosti viz kapitola Knihovny ve františkánských klášterech v novověku.
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Podobný osud jako i u jiných klášterních knihoven potkal františkánské řády za církevních reforem Josefa II. Císař navázal na svou matku Marii Terezii, která se rozhodla
sepsat veškerý majetek řeholních řádů, aby získala lepší kontrolu nad jejich fungováním.
Se samotnou likvidací řádů a kongregací začal Josef II. v roce 1781. Vydal postupně čtyři
dekrety, jimiž jejich činnost zásadním způsobem omezoval, a v listopadu nařídil zrušit
všechny tyto církevní instituce nezapojené do pastorační služby. 348) Knihovnám
v likvidovaných klášterech byla od začátku věnována péče. Už od ledna 1782 dostávali
komisaři Dvorské duchovní komise pověřené přebíráním řeholního majetku instrukce, že
mají knihám, rukopisům a archiváliím dávat zvláštní pozornost. Úkolem komisařů bylo
zajistit katalogy nebo při jejich nenalezení fondy nově sepsat, a především tím zamezit jejich rozptýlení, jako tomu bylo u jezuitského řádu zrušeného ještě za Marie Terezie roku
1773.
Konfiskace knihoven se netýkaly pouze zrušených řeholních domů, knihy byly zabavovány i v klášterech, které nakonec přetrvaly. Velká většina z nich totiž byla nejprve
úředně zrušena, avšak později císař své rozhodnutí odvolal. Mezitím se ale do kláštera dostavil úředník, zpravidla krajský komisař, aby zjistil a sepsal jeho majetek, případně zajistil
jeho odvoz. Takto například guberniální nařízení z 19. října 1788 přikazuje, aby si redukční
komisař po příchodu do kláštera vyžádal vydání knihovního katalogu, či pokud žádný neexistoval, aby jej dal pořídit.349) Tyto chvíle musely být někdy dramatické. Svědomití knihovníci se zapřísahali, že řádové předpisy jim zakazují vynášet jen tak knihy ven, což jim
však stejně nebylo nic platné.350) Státními úřady byly takto zabaveny třeba jen části knihoven, jako například u františkánů v Hostinném nebo na Novém Městě v Praze.351) Relativně
lépe na tom byly osobní sbírky řeholníků. Vše co měli v celách, tedy nábytek, obrazy a také
knihy, nepodléhalo státní konfiskaci a bratři si tyto věci mohli ponechat.352) Některé z knih
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Beránek-Beránková, 1994, s. 216. Tento příkaz vyslechli a nový katalog sestavili například minorité
v Českém Krumlově - podle poznámky v evidenci výpůjček z krumlovské knihovny nazvané: „Absoluta
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původně užívaných v klášterech také zřejmě skončily na světských farách, kde řádoví kněží
nuceně po stanovení maximálního počtu řeholníků v konventech působili.
Samotné přebírání konfiskovaných knihoven probíhalo jinak v Čechách a jinak na
Moravě spolu s českým Slezskem. Dvorským dekretem z 20. května 1782 bylo nařízeno
zemskému guberniu převézt všechny knihy ze zrušených klášterů v Čechách353) do univerzitní knihovny v Praze, záležitostí byla pověřena Dvorská duchovní komise. Další dekret ze
září ovšem ještě ustanovil přednostní právo výběru dvorní knihovně ve Vídni. Nalezené
katalogy nebo vytvořené soupisy měly být nejprve posílány do Vídně, kde si mohli vybrat
žádanou literaturu. Přebírání konfiskovaných knih se ujal univerzitní knihovník, bývalý
strahovský premonstrát Karel Rafael Ungar. Přímo na místě kláštera učinil předběžnou
prohlídku a vyčlenil bezcenná díla, dále prodávaná v koších pro makulaturu (koš menších
za 1 zlatý, větších za 1 zlatý a 30 krejcarů). Při předávání katalogů vídeňské dvorní knihovně si počínal celkem obratně, takže nakonec se ve Vídni mnoho českých knih neocitlo
a hodnotná díla zůstala v Praze.
Knihy z likvidovaných klášterů na Moravě354) se měly ocitnout v lycejní knihovně
v Olomouci, opět s přednostním výběrem Vídně. Přebírání knihoven bylo přikázáno jejímu
kustodovi Janu Aloisi Hankemu, posléze z Hankenštejna (1751-1806). Celkem
34 klášterních knihoven třídil přímo na jejich původních úložištích v konventech od června
1786 do konce roku 1790. Z jednotlivých fondů vytřídil rukopisy, prvotisky a jiné „typografické starožitnosti“ určené pro olomouckou lycejní, případně vídeňskou dvorskou knihovnu. Takto z moravských klášterních biblioték vyčlenil 573 manuskriptů, 3117 inkunábulí a 20.305 jiných „starobylých“ tisků.355) Jeho soupisy se v archivu olomoucké vědecké
knihovny nedochovaly, přesto známe aspoň část jejich obsahu díky výzkumu
A. Schuberta,356) který představuje významný a co do obsahu fondu často jediný pramen
pro poznání mnohých před více než dvěma sty lety zaniklých moravských klášterních knihoven. Jak si však povšimli M. Boháček a F. Čáda při zpracovávání rukopisů olomoucké
knihovny, Hanke patrně z časových i finančních důvodů nesepisoval rukopisy a vzácné
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U sledovaných řádů byly v Čechách zrušeny následující: Františkáni: Cheb-Annaberg, Praha - konvent
hybernů; Kapucíni: České Budějovice, Český Brod, Mnichovo Hradiště; Minorité: Hradec Králové, Jílové
u Prahy, Litoměřice, Mladá Boleslav, Pardubice, Stříbro.
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knihy příliš pečlivě, vycházel z hřbetních nápisů a jeho soupisy nelze brát s úplnou přesností. 357)
Na základě Hankeho seznamů si část konfiskovaných fondů vybrala dvorní knihovna
ve Vídni. Přestože těchto knih nebylo mnoho, jednalo se o ty hodnotnější svazky, ne však
výlučně. Z několika desítek tisíc svazků nakonec putovalo do Rakous jen 143 knih, z toho
10 rukopisů, 107 prvotisků a 26 starých tisků. Z celkem 34 knihoven zrušených mužských
klášterů byly vybrány knihy jen z třinácti, nic nebylo do Rakouska odvezeno mimo jiné od
františkánů z Kroměříže a Znojma nebo olomouckých minoritů, ale také z hodnotných sbírek kartuziánů v Olomouci nebo cisterciáků na Velehradě. Zdá se, že Alois Hanke při
předkládání soupisů vídeňské zkušební komisi postupoval dostatečně obratně a prozřetelně,
aby co nejvíce knih zůstalo v Olomouci. 358) Podle jednoho z dílčích soupisů knih putujících
takto do knihovny olomouckého lycea sestaveného Aloisem Hanke před 26. březnem 1787,
který eviduje něco přes 1000 titulů,359) je zřejmé, že Hanke nevybíral hodnotné knihy pouze
podle vročení, neboť tisků z 16., 17. a 18. století je v soupise přibližně stejné množství.
Vybíral si spíše obsahově, logicky zde dominuje teologie a její disciplíny, i když ne tolik
jako v samotných klášterních sbírkách. Následují ji mnohé další obory jako lékařství, historie, matematika a další.
Zbylé části knižních sbírek označil Hanke charakteristicky jako „Wust“, tedy „smetí“, „prach“ nebo „změť“. Hodnotnější knihy z něho byly následně prodávány v aukcích
nejčastěji v samotných městech s rušenými řeholními domy. Spektrum nakupujících bylo
různé, včetně příslušníků bohatších církevních řádů, nicméně největší část tvořili židovští
knihkupci často původem z Vídně. Většina „Wustu“ ovšem skončila jako starý papír. Židovským obchodníkům byly knihy prodávány na váhu jako makulatura za cenu 2 zlaté
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a 15 nebo 20 krejcarů za metrák. Dále měly být vytrženy a odstraněny první dvě strany
z každé takto likvidované knihy, aby bylo zabráněno obchodníkům znovu prodat svazky
jakožto hodnotné knihy. 360)
V některých případech, například v Kroměříži se podařilo řeholníkům při odchodu
odnést si několik knih s sebou. Jejich dopravní možnosti však byly omezené, stejně jako
možnosti záchrany fondu, neboť přinejmenším na Moravě Hanke skutečně srovnával aktuální stav knihovního fondu s dřívějšími katalogy. 361)
Následující úpadek sledovaných církevních řádů způsobený josefínskými reformami spolu s postupující sekularizací se projevil také v jejich knihovnách. Kromě zrušených
konventů362) byla výrazně omezena také činnost ostatních zachovaných omezením počtu
řeholníků, změnou ekonomického zajištění řádů a dalšími státními příkazy zasahujícími do
řeholního života, například do studií. Na druhou stranu znamenalo 19. století díky rozvoji
průmyslu zásadní změny v knižní kultuře. Knihy výrazně zlevnily, narostlo jejich množství, a tak se klášterní knihovny rozrůstaly dále. Kniha přestala být vzácností, nebylo žádným problémem si potřebnou aktuální literaturu zakoupit. Počet nakupovaných knih
u všech tří řádů postupně převýšil množství děl získaných darem nebo odkazem, k darování
větších knižních celků již téměř nedocházelo.
Řeholníci ale někdy zejména v důsledku nízkého stavu bratří nestačili o již pomalu
zastarávající historické bibliotéky pečovat. Na přelomu 19. a 20. století spravovali knihovny obvykle místní kvardiáni, 363) kteří na práci v bibliotéce již nemuseli mít čas, případně
ani osobní zájem. V důsledku pak docházelo k prodejům knih, včetně vzácných rukopisů,
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ZA Opava, pob. Olomouc, fond Státní vědecká knihovna v Olomouci, rok 1787, passim. Pro srovnání
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doložených vícekrát u františkánů v 19. století,364) v horším případě pak k dalším ztrátám
a krádežím, které se zase vyskytly v první polovině 20. století u minoritských biblioték
v Českém Krumlově a Praze. Také ve františkánských konventech, konkrétně v Tachově či
Plzni došlo za nezjištěných okolností v meziválečném období k ztrátám vzácný tisků dále
prodávaných v českých antikvariátech.365)
Jisté škody způsobila také druhá světová válka. Menší zmatky vznikly nucenými
převozy vzácných svazků z obav před nálety nebo obsazením konventu, větší škody způsobili opět sami bratři, snad německé národnosti, prodávající knihy z klášterů v Sudetech,
například v Plzni nebo Chebu. 366) Z neznámého konventu se také ztratila proslulá kronika
středoevropské františkánské provincie sepsaná českým provinciálem Michaelem
z Korutan (†1534) a jeho následovníky. Rukopis se dostal do majetku plzeňského arciděkana P. Černého, od jehož rodiny ji v roce 1971 odkoupilo Národní muzeum. 367) Ztratila se
také druhá kronika českých františkánů popisující události 15. století zvaná De novella
plantatione provincie Austrie, Bohemie et Polonie sepsaná po roce 1505 zřejmě Eberhardem Ablauffem z Porýní v olomouckém konventu, jež zůstala nezvěstná dodnes.368)
Před hrozícími nálety byly do kláštera v Praze-Hradčanech převezeny nejvzácnější
knihy brněnských kapucínů, které se opětovně podařilo zcela dohledat až po restitucích na
počátku 21. století. Důsledkem převozu vzácných rukopisů z Českého Krumlova do pražského Uměleckoprůmyslového muzea bylo fyzické rozdělení těchto manuskriptů do tří
různých státních/krajských knihoven, které trvá dodnes. K přeházení knih bez ohledu na
původní řád došlo při stěhování fondů na jiné bezpečnější místo v klášteře u minoritů
v Brně nebo františkánů v Plzni. Bomby padající z osvobozeneckých letounů také skutečně
na jaře 1945 poškodily pozoruhodné knihovní interiéry opavských minoritů a brněnských
kapucínů, k určitým škodám došlo též v Tachově.
Přesto se i v 19. a 20. století našlo ve františkánských řádech několik osobností, které
se významně zasloužily nejen o uchování, ale především o další rozšíření, utřídění a rozvoj
klášterních knihoven. V minoritském řádu šlo především o Karla Štěpána Vodičku (†1905).
Knižní fondy v Opavě a Českém Krumlově moderně zpracoval na lístkové katalogy seřa-
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Podrobněji viz kapitoly o knihovnách v Dačicích, Praze-N. Městě u P. Marie Sněžné a Uherském Hradišti.
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Podrobněji viz kapitoly o knihovnách v těchto konventech.

366

Tamtéž.

367

Knihovna národního muzea, sign. VIII F 75. Viz Hlaváček, 2004.

368

Petr Hlaváček (2005) objevil v německém Münsteru fotokopii této kroniky.
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zené ještě „klasicky“ podle oborů. Především se však také zasloužil o zpřístupnění zmíněných dvou knihoven badatelské veřejnosti. Zcela nezvyklé pro klášterní knihovny mající
soukromý charakter bylo dokonce zavedení pevných otevíracích hodin. Návštěvníci mohli
v Opavě a Krumlově bádat každý všední den od 10 do 12 hodin dopoledne a od 1 do
6 hodin odpoledne. 369)
O řádné sepsání knihovních sbírek několika františkánských klášterů se zase
v polovině 19. století zasloužil kazatel Josef Kalasánský Leidl (†1853), který působil jako
knihovník v konventech v Zásmukách, Slaném a Uherském Hradišti a tyto knižní sbírky
také sepsal do katalogů, bohužel dnes nedochovaných. Významným františkánským knihovníkem počátku 20. století a osobností odevzdanou a nadšenou knihám370) byl
P. Bonaventura Wilhelm (1873-1937), řádový historik, spisovatel a kvardián v Jindřichově
Hradci, Bechyni, Hostinném a Uherském Hradišti, jejichž knihovny dosud často po desetiletí opomíjené nejen uložil do pořádku, ale rovněž oživil o nové přírůstky. Byl propagátorem úsporného uložení knih nikoli dle oborů, ale pouze dle formátu a prokazatelně takto
nově utřídil knižní sbírky v Uherském Hradišti a Jindřichově Hradci, pro jejichž katalogy
zavedl nové systematické třídění. 371) Další jistě za zmínku stojící knihovnickou osobností
františkánského řádu první poloviny 20. století byl Vojtěch (Adalbert) Chvojan. Záznamy
o jeho působení a zvelebení knihovny máme z konventů v Jindřichově Hradci, Bechyni,
Dačicích, Kadani, Tachově a Uherském Hradišti. 372)
Zásadní ránu přinesl církevních řádům až rok 1950, konkrétně dvě vlny jejich likvidace v dubnu. Samotná likvidace klášterů byla ale samozřejmě předem připravována.
Záhy po zřízení Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) 14. listopadu 1949 začala tato nová
státní instituce zjišťovat prostřednictvím církevních tajemníků při okresních národních výborech majetkový a personální stav klášterů. Knihovny zatím byly ignorovány, s jedinou
výjimkou týkající se konventu v Dačicích. 373)

369

Viz též kapitoly o konventech a knihovnách v Opavě a Č. Krumlově, v druhé je také pojednáno
o soukromé knižní sbírce P. Vodičky.
370

Srov. úvod v jeho katalogu knihovny v J. Hradci, viz kapitola o tomto konventu.

371

Srov. kapitolu Knihovny ve františkánských klášterech - Uložení, zpracování a půjčování knih. Nejisté je
Wilhelmovo autorství katalogu z Turnova (viz).
372

Více viz kapitoly jednotlivých klášterů. P. Chvojan se narodil 24.10. 1866 v Strašnicích jako Václav,
k františkánům vstoupil obláčkou roku 1885, svátost kněžství přijal 1889. ´V řádu působil jako novicmistr
a kvardián snad v Dačicích, zemřel v Dačicích 23.5.1944.
373

Viz různá hlášení v NA, SÚC, 109, zejm. protokol z 22.12.1949 o Dačicích uvádějící knihovnu o asi
1000 sv., což však byla jen asi třetina až čtvrtina skutečného fondu.
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Na poradě Státního úřadu pro věci církevní 21. dubna bylo rozhodnuto o tomto základním postupu: nejvzácnější knihy převést na Strahov do plánovaného Památníku písemnictví, ostatní díla přidělit vědeckým knihovnách v jednotlivých krajích.374) Tehdy tři dny
staré rozhodnutí umístit úplně všechny staré tisky na Strahov bylo zrušeno. V následujících
měsících sestavil SÚC několik odborných zajišťovacích komisí složených ze specialistů
v oblasti výtvarného umění a knihovnictví, které procházely kláštery, aby zjistily umístění
knihoven v nich, jejich rozsah a obsah, přítomnost cennějších předmětů. Jak dokazují některé zprávy týkající se sledovaných knihoven, setkávaly se již tyto komise se zlým stavem.
Pečetě na dveřích byly přetrhány, klíče, které měly uschovat národní výbory, byly v úplně
jiných rukou. Rozsah ztrát, pokud byly, ovšem určit nešlo. Ne vždy byly nalezeny katalogy, ale především pro podrobné revize nebyl čas.
Při studiu událostí z této doby narážíme na veliký rozpor mezi oficiálními prameny
a skutečností zachycenou osobními svědectvími. Mezi první skupinu patří například několik Zpráv o svozu klášterních knihoven zpracovaných v letech 1951-52.375) Srovnáním
s bezprostřednějšími dokumenty, dopisy a stížnostmi týkajícími se kapucínských klášterů,
zjišťujeme jejich nepřesnost. Údaje o velikosti knižních fondů jsou v oficiálních zprávách
často podhodnoceny, ať už celkově nebo co se týče počtu rukopisů či starých tisků. Nenalezneme téměř žádnou zmínku o nějakých problémech, zprávy jsou komponovány lživě
v obvyklém duchu komunistické „dokonalosti“. Různá osobní svědectví však hovoří
o nešetrném zacházení s knihami, házením na hromadu, šlapáním po nich, působení deště
na volném prostranství apod.376) Listiny bývaly automaticky považovány za materiál vhodný do sběru. Vědecké státní knihovny nebyly připraveny na takový nenadálý nový příliv
knih. Knižní sbírky byly převáženy z místa na místo zcela bez dozoru, v některých případech je noví nabyvatelé řeholních domů vystěhovali do prostor, kde byly volně přístupné. 377)
Instrukce SÚC nařizující inventarizaci a sepsaní fondů byly sotva kde dodržovány.
Přestože podle schválených svozových pravidel měly knihy připadnout krajským vědec-

374

Srov. materiály v NA, SÚC, zejm. inv.č. 109 a 58. Situace na Slovensku byla odlišná, všechny zabavené
svozové knižní fondy si rozdělila Univerzitná knižnica v Bratislave a Matica slovenská v Martine. Viz
Gajdoš, 1943 a týž, 1968.
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Zpráva F. Horáka z 30.6.1952 zpracovaná jako dokument Státní knihovny, č.j. 175/1952 je mj. uložena
v NA, SÚC, 56, kde se nachází i řada jiných pramenů k popisované problematice, z nichž je níže citováno.
376

Srov. například popis situace a svědectví v dočasném skladišti zabavených knih v klášteře v Kadani (viz).

377

Srov. kapitolu o knihovně ve Voticích.
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kým knihovnám378) s přednostním právem výběru pro knihovnu SÚC, bylo různým místním, okresním i krajským organizacím umožněno vybírat si části fondů nebo i sbírky jako
celky. Takto z rozhodnutí Náboženského fondu pověřeného správou církevního majetku
z 14.září 1950 získalo místní muzeum kapucínskou knihovnu v Třebíči. 379) Podobně
i sušickou knihovnu obdrželo sušické muzeum nebo kapucínský fond z Roudnice nad Labem připadl původně muzeu v Litoměřicích. V některých případech si místní i jiné instituce vybraly jen část a jejich pracovníci vyčleňovali z nezajištěných prostor vhodnou literaturu bez souhlasu příslušných vědeckých knihoven. Staré tisky a rukopisy se obvykle podařilo zachovat, byť různě roztříštěné, místy ztracené nebo později prodané do zahraničí. Podle
nepodepsané zprávy v materiálech SÚC byla přibližně polovina z celkového objemu knih
považována za bezcenné a převezena do sběrných surovin.380)
Nejlepší šanci na zachování měly historické fondy ponechané ve svých historických
interiérech, nemluvě o hodnotě těchto knihovních prostor samotných. Na zmíněné poradě
SÚC 21. dubna 1950 bylo původně rozhodnuto ponechat na místě pouze premonstrátské
bibliotéky na Strahově a v Teplé a knihovnu benediktinů v Rajhradě. Kulturní komise SÚC
zasedající 20. června však tento počet rozšířila na 19, ze sledovaných tří řádů šlo
o knihovny františkánů v Praze, Plzni a Chebu, kapucínů v Brně a minoritů tamtéž.381)
V Plzni zůstaly knihy v klášteře až do roku 1973, kdy musely být z klimatických důvodů
odvezeny, díky péči pracovníků brněnské Universitní knihovny dále zůstaly zachovány
knihovní prostory františkánů v Dačicích a Moravské Třebové, kam byly později
i umístěny původní knihy.
Během svážení netrpěly historické svazky pouze díky nevhodným transportům
a nedostačujícím podmínkám uložení, ale i v důsledku nedostatečného zabezpečení před
krádežemi hrozícími jak od běžných zlodějů, tak od nových uživatelů budov s uloženými
knižními fondy. K takovým ztrátám nebo bezohledným poškozením například přispěla vojenská posádka v knihovně kanonie v Teplé382) a dotkla se pravděpodobně i dalších knižních fondů klášterů Západočeského kraje do tepelského kláštera v červnu roku 1951 sveze-
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Takto se také skutečně v letech 1950-53 stalo s výjimkou severních a východních Čech, kde nebyla
k dispozici dostatečně vybavená státní knihovna, a tak klášterní fondy připadly Národní/Státní knihovně nebo
Památníku národního písemnictví.
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Vobr, 1991.
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NA, SÚC, 109.
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Úplný přehled těchto plánovaných „interiérových“ knihoven viz Horák, 1966, s. 227.

382

Hlinomaz, 2005.
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ných (mj. františkáni Cheb a Kadaň, kapucíni Mariánská u Jáchymova a Sokolov). V letech
1953-1960 byly fondy klášterních knihoven z většiny Čech svezeny do skladů Památníku
národního písemnictví v Kladrubech, některé jako celky, většinou již jen torza. Často se
jednalo o svazky, které jiné knihovny včetně Státní odmítly z prostorových důvodů přijmout.383) Převedení svozových klášterních knižních fondů pod jednu instituci
s dostatečnými personálními i prostorovými kapacitami se tehdy jevilo jako nejvhodnější
řešení, kdy byly řadě krajských knihoven přiděleny desetitisíce nových svazků ovšem bez
jakékoli metodické a materiální podpory k jejich uchovávání nebo dokonce zpracovávání. 384)
Také později, po provedení transportů a uložení svezených fondů docházelo k jejich
úbytkům, takže v pozdějších restitucích mohla být vrácena skutečně jen část původních
knihovních sbírek. Například v Památníku národního písemnictví se původní objem svezených knih čítající asi 400 tisíc svazků zejména z klášterů v severních a východních Čechách snížil do 80. let v důsledku vyřazování tzv. „duplikátů“ na asi 250 tisíc. 385)
Novější části zabavených klášterních fondů končily zpravidla ve sběrných surovinách, část starších bývala prostřednictvím antikvariátu prodána zejména do zahraničí.
K obojímu chyběla jakákoli evidence a je tudíž velmi obtížné dnes do těchto procesů nahlédnout. Částečně to umožňuje soudobá (1966) zpráva historika a knihovníka Bohumila
Nuska: „Podle nedomyšlených směrnic antikvariátu z 10. září 1962 je likvidací rezervních
fondů, bez ohledu na to jaké hodnoty obsahují, pověřen antikvariát, tudíž obchodní organizace. ... Naštěstí ve většině státních knihoven likvidace neproběhla a vlastně s výjimkou
opavské a olomoucké byly rezervní fondy uchovány.“386)
Z likvidovaných knihoven měla být také vybírána „vhodná literatura“ pro centralizační kláštery řeholníků, jaký například fungoval v řeholním domě v Hejnicích nebo
v Hájku. Takto máme například záznamy o vybírání knih v Bechyni. K této selekci mělo
ovšem dojít až tehdy, když v konventu zbyly pouze knihy určené pro Sběrné suroviny. Zřejmě i ty ovšem měly ještě svou obsahovou hodnotu a jednalo se o stále živý náboženský
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Bartl, 1993.
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Srov. zprávu Bohumila Nuska, jenž svozové fondy v Plzni osobně třídil. Dochována v pozůstalosti M.
Suché, Archiv města Plzně, i.č. 60.
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Baďurová, 2003, s. 649.

386

Tamtéž.
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fond, neboť nakonec bylo jejich zaslání do centralizačních klášterů zamítnuto.387)
Z klášterních fondů si dále v některých případech kromě zmíněných místních muzeí vybíraly literaturu také lidové knihovny, Charita řízená komunistickým režimem, Svaz novinářů nebo sám Státní úřad pro věci církevní.
Církevní řády nepřestaly být de facto vlastníky svých řeholních domů, záznamy
v pozemkových knihách nebyly přepsány. Knihovny majetkově získala Náboženská matice, která je smlouvami z let 1954-55 převedla na zřizovatele jednotlivých knihoven nebo
muzeí. Péče vědeckých knihoven o nové přírůstky byla různá a závisela především na obětavosti jejich zaměstnanců, kteří museli fondy opečovat i přes nedostatečné materiální zajištění a nepřízeň výše postavených orgánů. Nejlépe se o ně postarala Universitní knihovna
v Brně, kde se zásluhou Vladislava Dokoupila podařilo zachovat klášterní knihovny jako
celky, tedy i kapucínské fondy z Brna a ze Znojma a minoritské sbírky rovněž
z jihomoravské metropole a z Jihlavy. V Olomouci byly všechny sbírky smíchány dohromady, takže sice jednotlivá díla zůstala zachována, ale rozbitím původních fondů jejich
historická hodnota klesla. Památník národního písemnictví a pražská Národní a universitní
knihovna, 388) kde skončily klášterní knihovny z většiny Čech, či spíše již jen jejich části,
uložily svezené knihy do svých skladů v Klementinu a na Strahově a zejména do depozitářů v Postoloprtech, Nučicích a Kladrubech u Stříbra. Především v depozitářích byly uloženy vzhledem k soudobým možnostem ve zcela nevyhovujících podmínkách. Slezská studijní knihovna v Opavě zřídila pro deset jí svěřených svezených fondů dva provizorní depozitáře v budově Slezského ústavu a Kulturního domu. Ve dnech 18. až 24. listopadu
1950 byla uspořádána první brigáda mající za úkol knihy uložit. Po předběžném průzkumu
bylo tehdy rozhodnuto knihy roztřídit do několika věcných či geografických skupin nerespektujících původní provenienci knih. 389)
Společně s právem na nemovitý majetek dle zákonů č. 298/1990 Sb. a 238/1991 Sb.
získaly v 90. letech církevní řády i právo na knižní sbírky z opětovně nabytých řeholních
domů. Pokud se původní fondy podařilo během čtyřiceti komunistických let zachovat jako
celky, mohly být bez větších problémů a s relativně menšími ztrátami vráceny zpět.390)
387

Dopis círk.odd. ONV v Týně n.Vlt. pro SÚC z 10.10.1950 - NA, SÚC, 109.
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Svozové fondy měla na starosti Universitní knihovna, fakticky, ne však legislativně oddělená od roku
1949 od Národní knihovny pečující zejména o národní kulturní dědictví a bibliografii.
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Kynčil, 1950.
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Takto šlo o františkány v Praze, Chebu, Mor. Třebové a Dačich, kapucíny v Brně a Sušici a minority
v Brně.
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Vrácené knihy z různých koutů Čech uložené původně ve svozových skladech Národní
(Státní) knihovny či Památníku písemnictví řeholníci obvykle ponechali ve svých pražských klášterech, kde byly roztříděny podle původní provenience a jsou postupně zpracovávány. U kapucínů na Hradčanech najdeme všechny restituované kapucínské knihy (cca
30 tisíc) kromě fondu z Brna a Sušice, od roku 1995 zde probíhá jejich nová evidence
a katalogizace. U novoměstských františkánů u Panny Marie Sněžné našly své místo také
vrácené knihy z konventů v Kadani, Hejnicích, Hostinném, Hájku a Voticích, několik jednotlivin z Plzně, Bechyně, Chebu nebo Moravské Třebové. V roce 2005 byly tyto fondy
zhruba roztříděny a začala jejich postupná katalogizace.391)
Část rukopisů a inkunábulí ponechali františkáni a minorité na základě smlouvy
o deponování ve skladech Národní knihovny, 392) podobně též část rukopisů a prvotisků od
kapucínů z Brna, minoritů z Jihlavy a Brna a františkánů z Dačic a Moravské Třebové zůstalo deponováno v Moravské zemské knihovně v Brně. 393) Restituované fondy původem
ze Sušice (kapucíni) a Plzně a Slaného (františkáni) byly ponechány jako deponát ve správě
místních muzeí. 394) Část františkánských sbírek původem ze severních Čech, konkrétně
z Kadaně, Hejnice a Hořovic převzala do správy a vlastnictví premonstrátská kanonie na
Strahově.395) Jednotlivé fondy původem z vlastních i dalších klášterů najdeme i v dalších
fungujících řeholních domech kapucínů, minoritů a františkánů v České republice. 396)

391

Kašpar, 2005, s. 250.

392

Soupis v NK deponovaných středověkých a výběrově novověkých františkánských rukopisů viz Tošnerová (ed.), 2004, s. 157-161. Jedná se o manuskripty či tisky původem z Prahy, Turnova, Votic, Zásmuk, Plzně,
příp. je jejich původ neznámý. V cit. díla na s 161-169 je též soupis rukopisů deponovaných minority v NK
původem z Českého Krumlova.
393

Srov. jejich soupisy zpracované V. Dokoupilem a J. Vobrem (viz použitá literatura).

394

Kašpar, 2005, s. 250.

395

Za laskavé poskytnutí informací o nich děkuji J. Kašparovi.

396

Podrobněji viz dále kapitoly o těchto jednotlivých knihovnách.

99

Knihovny ve františkánských klášterech v novověku
Stejně jako Menší bratři roku 1230, přijali také reformovaní observanti v 15. století
pravidlo, že majitelem knih, stejně jako všech dalších movitých statků, je církev zastoupená
Svatým stolcem. Takto to roku 1430 definovaly základní řádové konstituce pro zaalpské
země schválené papežem Martinem V., zvané proto martiniánské, na jejichž vzniku se přímo podílel sv. Jan Kapistrán: „Svatá stolice nebo papež je představeným všech bratří, rovněž jejich statků, knih a mobilních věcí, které jim byly nebo budou nabídnuty nebo darovány,“ nebo: „Knihy i další mobilia připsaná bratřím od církevních představitelů zůstávají
majetkem Sv. stolice.“397) Podobně měly být řeholníkům při vstupu do řádu také všechny
knihy právním skutkem odňaty a předány do majetku hlavy církve.
Mezi novými bratry, kteří toužíce následovat cestu svatého Františka zvolili reformovanou větev nezatíženou vývojem Menších bratří konventuálů, existovaly různé pohledy na
vzdělání, jež má úzký vztah ke knihám. Každý spatřoval pravé františkánství svýma očima
a srdcem, rovněž zamítaje učenost jako protivníka evangelijní prostoty. Nejvýznamnější
osobnosti vedoucí novou větev řádu, sami učení bratři, však byly vzdělání nakloněny, jako
si byly vědomy nezbytnosti literatury pro dobrý duchovní život i pastorační kněžskou službu. Sv. Jan Kapistrán ve svém kázání studentům na řádové škole v Perusii zmiňuje tři základní předpoklady pro spasení: poznání, poslušnost a lásku. Poznání je nezbytné, abychom
mohli rozlišit, komu věřit a co dělat, což v době šířícího se luteránství jistě nebyl zanedbatelný požadavek. „Proti přirozenosti hřeší, kdo pohrdá poznáním,“ říká světec a misionář
jinde. Ve své promluvě zdůrazňuje lásku k vědění, jako nezbytnost k jeho dosažení.
V podobném kázání, pravděpodobně studentům v Krakowě roku 1453 zdůrazňuje znalost
Písma svatého jako pokladnice všeho vědění, které není účelem samo o sobě, ale slouží
k řádnému duchovnímu životu. Studenty vybízí k důslednému naslouchání přednášek
a také k četbě knih, která nemá být povrchní, ale čtenář má textu řádně porozumět. „Jen
málokterým je dán duch moudrosti bez studia knih.“ Že studium knih nelze provádět bez
knihoven, alespoň v domech s řádovými studii, je údajně evidentní. Ve svém okružním
listě z Říma z února 1444 Kapistrán zdůrazňuje, že vzdělání a četba má být určena pouze
pro kněze a kleriky, laici neznající číst v tomto nemají být podporováni. Sv. Jan Kapistrán

397

Podle textu v rukopise v NK, sign. XIV.H.22, kapitola 1, odst. 8 a 13.)

100

si byl vědom, že v klášterech docházelo k neřesti hromadění knih jako majetkových objektů bez zájmu o jejich vlastní obsah. 398)
Také ve františkánském řádu po formálním osamostatnění Lvem X. roku 1517 bulou
Ite vos in vineam meam ovšem vznikaly různé názorové směry. Tzv. diskalceáti byli rozšířeni především ve Španělsku zásluhou svatého Petra z Alkantary, duchovního rádce
sv. Terezie z Avily a čelného představitele katolické reformace ve Španělsku. Petr
z Alkantary svým stoupencům sepsal přísná statuta o strohosti a prostotě řeholních domů,
při nichž ani neměly být knihovny. Každý bratr měl mít ve své cele jen nejnutnější knihy.
Tato přísná nařízení ovšem netrvala dlouho, postupně vznikaly i velké konventy vybavené
bohatými knihovnami. 399)
Pravidla fungování klášterních knihoven podrobněji upravovala provinční statuta či
konstituce české svatováclavské františkánské provincie vydané na základě provinčních
kapitul slavených roku 1653 v Brně a roku 1662 v Jindřichově Hradci. Na počátku svého
textu týkajícího se biblioték přikazují všem kvardiánům sestavit a vyvěsit jakýsi knihovní
řád, po němž však během prvních následujících dvaceti let nemáme stopy. 400) Shodný text
a nařízení se opakují také v konstitucích schválených na provinční kapitule v J. Hradci roku
1675.401) Této kapitule předsedal provinciál Bernard Sannig (1627/37-1704),402) velký obnovitel klášterních biblioték, přesto nedošlo ve schválených předpisech k žádným změnám

398

Obě kázání i list publikoval Chiappini, 1918.

399

Elbel, s. 23; Iriarte, 1984, s. 138-139.

400

Statuta constitutiones et decreta Provinciae Bohemiae Ordinis Minorum Strictoris Observantiae … Anno
1653, Kap. 5, odst. 7: „Otcové kvardiáni budou usilovně (pro viribus) pracovat, aby pro knihovny byla ustavena pravidla podle zákonů provincie pod nejpřísnějším trestem dodržovaných, a tato pravidla dodržována,
neboť nic není tak potřebné a užitečné [jako knihovny]. Těchto knihovních nařízení mají dychtit po konzultování všichni i jednotlivci, pokud zamýšlejí vynést pryč jakoukoliv knihu nebo svazek nebo také jinou věc
v knihovně umístěnou bez vyjádření knihovníka o existenci povolení ministra provinciála.“ Obsah dalších
nařízení konstitucí je podrobněji rozepsán podle tematického rozdělení v následujícím textu.

401

Statuta provincialia Almae Provinciae Boëmiae S. Wencelsai Ordinis Minorum …. in Capitulo Provinciali
Novae-Domi … anno 1675 … acceptata...
402

Narozen asi 31. ledna v roce 1627, 1636 nebo 1637 ve dvoře (vesnici?) Bischofswald u slezské Nysy,
v níž studoval a také vstoupil do řádu. Řeholní sliby složil 12. 8.1656 v Kroměříži, kněžské svěcení přijal od
kardinála Harracha v Praze 8.12.1662. Vynikal již při studiích, proto byl 1664 jmenován lektorem filosofie
v Nyse, 1666 generálním lektorem teologie v Praze a řádným profesorem filozofie na pražské teologické
fakultě. Roku 1682 byl zvolen generálním komisařem pro cismontánskou (zaalpskou) františkánskou větev
a generálním vikářem celého řádu, takže se do r. 1683 (včetně) zdržoval v Římě. Zároveň byl generálním
definitorem, dvakrát zvolen českým provinciálem (1675-78, 1684-87), přednášel na pražské univerzitě, je
považován za nejvýznamnějšího představitele českého skotismu. Dále působil jako rádce pražského arcibiskupa Arnošta Harracha, který jej jmenoval komisařem Sv. země pro české království, čímž zodpovídal za
peněžní sbírky pro církevní aktivity v oblasti Ježíšova působení. Zemřel 1704 patrně ve Znojmě, kde strávil
poslední období svého života.
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oproti starším konstitucím, které tedy byly zřejmě i Sannigem shledány jako dostačující.
Stručné formulace řádových konstitucí, které se týkaly všech oblastí života řeholníků, snad
ani nechtěl příliš zatěžovat knihovnickými pravidly, přesto později, konkrétně 15. ledna
1685 jako provinční ministr cítíce potřebu regulovat a podpořit klášterní bibliotéky vydal
podrobné předpisy pro jejich fungování, které měly být zarámovány a vyvěšeny
v knihovnách všech konventů. Jeden exemplář se dochoval v Moravské Třebové, další
v Praze u P. Marie Sněžné a v Plzni. 403) Předpisy nesou název „Leges Bibliothecae Conventus ... Ord. Minorum S.P.N. Francisci Reformatum“ (místo teček název konventu), bývala opatřena pečetí provincie a podpisem provinciála. Sannig vycházel při formulování
s nařízení provinčních statut z let 1674 a 1685 a vyvěšované předpisy s nimi do značné
míry korespondují. 404) Na formulaci a vytváření těchto pravidel však Sannig snad
i s dalšími spolupracovníky pracoval již více let před jejich vydáním roku 1685. Téměř
totožná jsou totiž také knihovní pravidla vyvěšená v olomouckém konventu již v roce 1673
podepsaná tehdejším provinciálem Antonínem Broučkem. 405)
Na počátku předpisu jsou připomenuta zmíněná provinční statuta, konkrétně kapitola
5., č. 7, která přísně hrozí exkomunikací každému, kdo by odňal z knihovny bez svolení
knihovníka nejen rukopis nebo knihu, ale i jakoukoli věc. Tuto exkomunikaci může mimo
případ smrti zrušit jen sám provinciál. Volný překlad těchto knihovních pravidel je uveden
v následujících bodech:
-

Knihovník406) může každému z bratří půjčit tolik knih, kolik představený
konventu uzná za potřebné. Mimo klášter se nesmí půjčovat ani světským
ani duchovním osobám, ani řeholníkům jiných řádů, a to ani se svolením
představeného. Výslovně se zdůrazňuje, že toto omezení platí i pro vlastní

403

M. Třebová - Dokoupil, 1972, s. 280 a násl. Praha - Kašpar, 2005, s. 231-232. Plzeň - Hálová, 1980. Srov.
též Minařík, 1920-1930, rok 1925, s. 277-278. Dva exempláře knihovních pravidel se tč. nacházejí
v pražském františkánském klášteře u P. Marie Sněžné, někdy okolo roku 2000 byly restaurovány. Jeden
z nich je podlepen textilií pro zpevnění při pověšení na stěně.
404

Kašpar, 2005, s. 231. Text části zmíněných provinčních statut týkající se knihoven vydal tamtéž J. Kašpar
(s. 260)

405

Pamětní kniha kláštera, MZA, E21, rkp. 9, s. 58-59. Další exemplář se ještě v 18. století nacházel
v archivu kadaňského konventu, viz Inventáře archivu z 18. stol. - NA, ŘF, 2765 a 2773.
406

Orig.: „discretus Bibliotohecarius“.
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Sannigovy filosofické a teologické spisy určené pro studium v klášteře; byla prý po nich totiž veliká poptávka, proto se často ztrácely. 407)
-

Každý řeholník je povinen pod poslušností pořídit pro představeného seznam knih, které má ve své cele a které potřebuje pro svou službu
a duchovní život.408) Má se spokojit s knihami, které mu byly půjčeny
a vyhýbat se hromadění knih na způsob soukromé knihovny. 409)

-

Bratr odcházející na jiné působiště nesmí být propuštěn, pokud podle svého
seznamu nevrátí vypůjčené knihy.

-

Není dovoleno přenášet knihy z jedné cely do druhé, pod těžším trestem
dle úsudku místního představeného.

-

Abychom vlastnili úhlednou knihovnu,410) knihy v ní mají být uspořádány,
to znamená roztříděny podle oborů - tříd a uloženy pod svými signaturami. 411)

-

Kacířské knihy mají být uloženy odděleně, v zcela uzamykatelných policích, klíče od nich má představený nebo řádně ustanovený knihovník.
Představený dával souhlas k jejich zpřístupnění. Totéž platí i pro autory
uvedené v tridentském katalogu.

-

V knihovně ať jsou uložena „competentia“, 412) katalog knih má být
v jednom exempláři uložen v knihovně a v druhém v archivu konventu.
Místnost má mít dostatek skříní na knihy a je třeba pamatovat i na její budoucí rozšiřování.

-

Když se vyjme kniha z knihovny, je potřeba poznamenat místo (signaturu)
a knihy i půjčujícího je třeba zapsat na tabuli nebo do svazku pro tento účel
v knihovně připraveného.

407

U starších olomouckých předpisů pochopitelně zmínka o tehdy ještě nepublikovaných Sannigových knihách chybí.
408

Orig.: „ad officii sui functionem vel devotionem“.

409

Důraz na františkánskou chudobu i v oblasti knih je zřetelný ve srovnání s premonstráty v Praze na Strahově. Podle jejich knihovního řádu z roku 1672 měli představení, novicmistři, profesoři (lektoři) a kazatelé
povoleno mít u sebe 20 knih, ostatní kněží 15 a bratři laici 10 knih z konventní sbírky. Knihy získané vlastní
přičinlivostí mohli mít v libovolném množství a nakládat s nimi dle vlastního uvážení. Viz Pražáková, 1970.
410

Orig.: „formata Bibliotheca“.

411

V latinském originále jsou signatury nazývány „symboles“.

412

Co přeněsněji tato „competentia“ měla znamenat se nepodařilo zjistit.

103

Bernard Sannig se kromě nové evidence snad všech klášterních knižních sbírek413)
zasloužil také o zřízení nebo rozšíření několika biblioték. Nový knihovní sál nechal vybudovat v pražském konventu u P. Marie Sněžné, apeloval na zřízení knihovny v brněnském
a tachovském klášteře a zajistil tak jejich výstavbu nebo se postaral se o rozšíření knižní
sbírky v Hájku či Moravské Třebové, kam rozdělil díla odkázaná dobrodincem Janem
Františkem Ludvíkem z Talmberka.

Pořizování knih
Významnou a zřejmě největší část knih získávali řeholníci z darů spřízněných osob.
Nejčastějšími byli takovými dobrodinci členové světského kléru z města či častěji jeho
okolí, kde františkáni sídlili. Ti nejlépe dokázali pochopit aktivity řeholníků i nezbytnost
knih pro jejich vykonávání a neváhali jim věnoval část nebo všechny své knihy, nejčastěji
až je sami nepotřebovali - testamentem po své smrti.414) Méně časté, ale zato početnější
bývaly dary šlechty, pokud její příslušníci bývali sympatizanty řádu, což se týkalo vždy
zakladatelů konventů, ne však již v úplnosti jejich potomků a následovníků. Za obdržené
knihy, stejně jako jakékoliv jiné dary, byli řeholníci morálně zavázáni vrátit dar ve formě
své služby, obvykle odsloužením určitého počtu mší a osobní modlitbou řeholníků. Počet
mší za jednu knihu byl různý, nejčastěji se pohyboval okolo pěti, ale mohl dosáhnout
i patnácti.415) Velcí donátoři, kteří se pak ovšem nepodíleli pouze na rozvoji knihovny, bývali pohřbeni v kryptách v kostelích. Tyto hrobky měly určené prostory pro řádové dobrodince, mezi tam pohřbenými patřili šlechticové i měšťané. Výslovným přáním některých
velkých příznivců byl pohřeb v řeholním hábitu, případně přímo v hrobce bratří. Pro příklad můžeme uvést fundátorku kapucínských knihoven Markétu z Waldsteina, která se
nechala po smrti 4. července 1728 pohřbít v hradčanské Loretě v alžbětinském hábitu nebo
fundátor hájeckého a dobrodinec dalších konventů František Adam Eusebius Žďárský pohřbený v rovněž ve františkánském hábitu.

413

Viz níže v podkapitole o zpracovávání a třídění fondů.

414

Podobná situace byla i na Slovensku v tehdejší uherské mariánské provincii. Viz Gajdoš, 1943 a týž, 1968.

415

Srov. např. Gajdoš, 1943, s. 33. V 18. stol. v Dačicích odsloužil Kalixt Stracký za 8svazkové teologické
dílo 10 mší (viz Dokoupil, 1972, s. 273), v Tachově zas roku 1715 bratři za 20 kazatelských knih odsloužili
83 čtených mší - Pamětní kniha tachovského kláštera - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 17, fol. 165r.
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Z prostředí františkánského řádu se nám z počátku 18. století zachoval děkovný dopis
českých definitorů a provinciála Wolfganga Forela (Vorela) adresovaný Janu Františku
Ludvíkovi z Talmberka. Tento dobrodinec řádu odkázal františkánům nejméně 221 svazků
knih někdy v letech 1713-1717. Bratři dostali knihy až po donátorově smrti v roce 1731.
Přinejmenším část jich pak přišla do Hájku, ale knihy s Talmberkovým exlibris obvykle
z let 1702 a 1704 se ovšem najdou i v Zásmukách nebo Moravské Třebové. Za knižní dar
se řeholníci zavázali po donátorově smrti odsloužit 500 mší, v každém konventu se pomodlit zpívané Requiem a pohřbít jej ve svém pražském chrámu buď v kryptě u oltáře Panny
Marie Sněžné, kde měl rod Talmberků svou hrobku anebo přímo v hrobce bratří pod hlavním oltářem. Z této poslední skutečnosti ale i ze faktu, že se nám děkovný dopis zachoval
jako archiválie, lze soudit že Jan František byl větším dobrodincem a jeho knižní dar nebyl
jedinou věcí, kterou františkánům daroval nebo odkázal. Závazek 500 mší byl rozdělen
takto: deset na každý konvent a pět na residenci, zbylých 195 pak odsloužili kněží z Hájku,
kteří získali největší část šlechticovy knihovny, zmíněných 221 svazků. Přesné místo pohřbu Jana Františka zatím nebylo určeno, v pamětních knihách rok 1730 chybí. 416) Za dar
20 knih odsloužili v Moravské Třebové roku 1743 celkem 150 mší.
S poznámkami o odsloužených mších se setkáváme i v řadě dalších případů, ovšem
zpravidla bez udání jejich počtu. Jistě by bylo zajímavé stanovit jakousi „cenu“ kniha mše. Knihy se ovšem různí svou cenou (dle formátu, výzdoby), stejně míra stanovených
mší mohla záviset i na celkovém vztahu řádu k dobrodinci nebo na momentálních možnostech kléru. Každopádně modlitba byla základní reputací řeholníků za odkázaného knihy.
Kromě mší se setkáváme s zádušními modlitbami za spásu dobrodince po jeho smrti.
Zatímco skrze dary byli řeholníci zcela odkázáni ve složení svých knižních sbírek na
své dobrodince, nákup knih jim umožňoval si i vybírat nejvhodnější a nejvíce užitečná díla,
na něž by pak nesedal v policích prach. Jak jsme si již uvedli výše v souvislosti
s františkánskými bibliotékami na sklonku středověku, řádové předpisy spíše omezovaly
nákupy knih, ale nijak nestanovovaly jejich podporu. Když chtěl někdo knihu koupit, musel
si přes různá omezení získat prostředky a souhlas představeného. Velikým zlomem a jistě
i přínosem pro jistotu rozvoje a udržování knižních fondů v klášterech bylo až nařízení
provinciála Bernarda Sanniga z roku 1686, kterým stanovil, aby na nákup knih byl vymě-
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Kašpar, 2005, s. 241-242. Týž v Beneš et al., 2004, s. 71-72. Tamtéž publikována kopie děkovného dopisu
františkánských představených, originál NA, ŘF, 2557. Soupis Talmberkova odkazu v Hájeckém konventu NA, ŘF, 3228.
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řen pevný roční paušál. 417) Jeho konkrétní výši se zatím nikde zjistit nepodařilo, nicméně
v období největšího rozvoje provincie po stránce personální, duchovních aktivit i hmotných
prostředků se jistě podařilo jisté prostředky nalézt. V některých pozdějších katalozích lze
vysledovat podle vročení knih velký rozvoj bibliotéky na konci 17. století, přičemž jistě šlo
o důsledek hojnějších nákupů. Sannigovo nařízení o pevném rozpočtu knihovny však postupně upadlo v zapomnění nebo bylo zrušeno jinými blíže neznámými předpisy, takže od
počátku 18. století již opět tvořil nákup knih u františkánů jen menšinový akviziční zdroj
a hlavním pramenem se staly dary a odkazy dobrodinců. 418) Dobře to dokládá zejména dochovaná účetní kniha olomouckého kláštera z let 1756-1760.419) Podle ní řeholníci jen minimálně nakupovali u běžných knihkupců, částky za tyto nákupy se pohybují od nuly do
maximálně pěti zlatých ročně. Větší částky (až 40 zlatých) byli ochotni zaplatit za knižní
pozůstalosti nebo jejich části, u nichž byly tituly prodávány značně levněji než u běžných
knihkupců na trzích. Například v roce 1756 nakoupili 40 svázaných exemplářů učebnice
kanonického práva od německého jezuity Vita Pichlera po jednom zlatém za kus. Pichlerova učebnice vyšla v předchozích letech v mnoha různých vydáních zejména v Německu
a zřejmě jí byl na trhu nadbytek a hromadila se ve skladech. U knihkupců františkáni nakupovali zejména literaturu potřebnou pro svá studia - učebnice a příručky moralistiky
a církevního práva. Velkou část potřebných učebnic si ale provincie zajistila sama, šlo například o vydání učebnic Bernarda Sanniga420) oficiálně používaných v řádových školách.
Na provinční definitorium v Brně bylo františkánským lektorům výslovně přikázáno vyučovat podle Sannigových učebnic, k nimiž mohou něco přidávat ze svých poznámek, ale
i ubírat.421)
Podle poznámek u nákupů získávali řeholníci tisky již svázané, ale také ještě jen na
volných listech, jež museli předat ještě knihvazači. Podle účtovaných cen byly vazby vyrá-
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Minařík, 1920, rok 1925, s. 277.
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Srov. např. poznámky o koupi v knih v Bechyni v letech 1704-1734 (viz kapitola o knihovně bechyňského
kláštera).
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MZA, Františkáni Dačice, rkp. 10b.
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Schola theologica Scotistarum seu Cursus theologiae completus. 4 tomi (Praha : Arcibiskupská tiskárna,
1675-81) ; Schola philosophica Scotistarum seu Cursus philosophicus completus. 3 tomi (Praha : vdova Kateřina Černochová a poté Jan Mikuláš Hampel, 1684-5) ; Schola canonica seu Universum jus canonicum nova
methodo digestum. 2 tomi (Praha : Jan Mikuláš Hampel, 1686-7) ; Schola controversistica seu Controversiae
universae adversus haereticos omnes veteres, et novos. 2 tomi (tamtéž, 1686-7).
421

„item ut Lectores praelegant libros P. Sannig, possint tamen sibi facere scripta, & annotationes, addere vel
demere“ - Regesta nařížení provincie od r. 1614, s. 9 - NA, ŘF, rkp. 68.
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běné pro františkány dosti skromné, zřejmě jen lepenkové s papírovým potahem. 422)
V souvislosti s klesající cenou knihy v 19. a na počátku 20. století zřejmě postupně nákupy
knih opět předčily dary, o nichž řádové prameny již hovoří jen výjimečně, což však může
být také vlivem nižší ceny knihy a tím i hodnoty těchto věnování. Nákupy knih nebyly dle
soudobých možností ve františkánském řádu nijak nahodilé. Někdy ve 20. nebo 30. letech
20. století se například celá provincie přihlásila za členy Dědictví svatojanského, čímž automaticky odebírali knihy tímto nakladatelským společenstvím vydávané.423)
Z různých provenienčních zápisů reformovaných klášterů je zřejmé, že docházelo
k výměnám knih mezi jednotlivými řeholními domy a tím i stimulaci potřebné literatury
v jednotlivých konventech. Můžeme-li se na zápisy v knihách spolehnout, nejednalo se
o záležitost velmi častou, ale zároveň ani zcela výjimečnou. Kromě jednoho níže popsaného případu z 20. století probíhala výměna mezi konventy pouze v rámci provincie, což stanovila již výše zmíněná generální kapitula v Aquile roku 1472.424) Ne v každém případě šlo
ale o oboustrannou výměnu s řádným schválením představených. Například stížnosti na
nekontrolované vyvážení knih z polských klášterů do Slezska byly jedním z argumentů pro
rozdělení františkánské observantské provincie roku 1467 na rakouskou, polskou a český
komisariát zahrnující i celé Slezsko.425)
V lepším případě bývaly výměny knih mezi řeholními domy zapisovány do protokolů
a ukládány do konventních archivů. 426) Jiným známým případem převodu knih z jednoho
konventu do druhého jsou zápisky z pražských přednášek lektora teologie a provinčního
ministra Konstantina Dubského, které se později ocitly v kadaňské knihovně pro potřeby
místního studia.427) Podle zápisku v knize převedené z Olomouce do kláštera v M. Třebové
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Výjimku ovšem tvořily teze olomouckých řádových studií - více viz kapitola o olomoucké knihovně. Celkové roční výdaje kláštera s v této době pohybovaly od 300 do 800 zlatých.
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Srov. nedatované diplomy Dědictví pro frant. provincii podepsané Ant. Podlahou a Janem Sedlákem - NA,
ŘF, 828.
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Kapitola o studiu: „Také se vyhlašuje o knihách pořizovaných, že bratři, kteří v cizí provincii bez povolení
představených pořizují (orig. „acquirunt“) knihy, do této provincie a konventu je nechají připsat a ponechají
je řečené provincie a konventu, kde byly přijaty. Kdo pořizují knihy, ať tak činí pod podmínkou chudoby
a pořízené [knihy] ať v životě používají a při svém návratu [domů] je do provincie, kde byly pořízeny, uloží.
Pokud jsou knihy darovány bratru od člověka při přímém kontaktu s ním nebo ze závazků (officiis) nebo
poslušnosti jsou věnovány, náleží konventu a provincii, kde byly darovány.“ - NK, signatura XIV.H.22,
fol. 85r.
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Miodońska, 1993. s. 146-150.
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Např. v klášterním archivu v Kadani se kdysi nacházelo „Testimonium librorum translatorum ex Conventu
Cadanensi ad Pragensem“, viz inventář archivu, 17. stol. - NA, ŘF, 2773.
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Více viz kapitola o knihovně v Kadani.
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můžeme soudit, že k souhlasu a potvrzení výměny bylo zapotřebí vědomí provinciála. 428)
Podobně do archivního exempláře plzeňského katalogu z roku 1766 je vlepen lístek
s potvrzením hájeckého představeného Ernesta Tlustého o převzetí německého herbáře
foliového formátu hájeckým konventem.429)
Výměna se týkala také liturgických kodexů, které byly užívány mimo samotnou knihovnu. Jako příklad můžeme uvést misál se stříbrným kováním a zdobením, čerstvě vydaný, který byl 14. května 1779 poslán spolu s třemi zlacenými kalichy z Moravské Třebové
do brněnského kláštera.430) Misál bezpochyby pocházel z nějakého daru, jehož dobrodinec
se neohlížel na skutečné potřeby konventu, tedy že zde již mají knih k sloužení mší dostatek. Rovněž ve 20. století docházelo k výměnám knih mezi konventy. Zásmucký knihovník
Oto Hamerník vyčlenil v roce 1940 celkem 500 svazků duplikátů ze staré i příruční knihovny konventu a jejich soupis nabídl provinciálovi Janu Evangelistu Urbanovi. Ten již
o čtyři dny později odpovídá a prosí, aby vše „krom časopisů, novin, německých kázání,
knih včelařských a hospodářských a školních učebnic“ poslal do Prahy na náklad provincialátu. Knihy měly být přednostně přiděleny nově vzniklé řádové koleji v Kroměříži, případně pak dalším klášterům. 431)
Od dvacátých let 20. století, snad z popudu Jana K. Vyskočila, spolupracovala česká
františkánská provincie s řádovou Kolejí sv. Antonína (Antonianum) v Římě, kam byli
posíláni k doktorandskému studiu řeholníci z různých zemí. 12. srpna 1938 takto například
získali svolení generálního ministra čeští františkáni P. Ambrož Tobola studující zde poté
teologii a P. Cyril Kadlec zabývající se církevním právem. 432) Jejich výdaje na běžné životní i studijní potřeby si platila provincie, například za prvního půl roku si kolej vyžádala po
československé provincii za tyto dva studenty celkem 700 lir, z toho 58 na knihy a 31 na
papír a inkoust. Přesto čeští františkáni dodávali do hlavní řádové koleje, resp. do její „Libraria Antoniana“ také potřebnou, zejména řádovou literaturu. Knihy byly darovány přinejmenším v letech 1936-1939, na čemž se podílel zejména provinciál Jan Kapistrán Vyskočil. Ten například 28. října 1937 posílá do Říma celkem 21 nesvázaných titulů františkánské literatury, jako díla Alexandra de Hales, sv. Bernardina ze Sieny, Lukáše Waddinga,
428

„Pro conv. Triboviensi datus est ex Dispositione P. Amandi Hermann Min. Prov.“ Viz Dokoupil-Vobr,
1973, č. 415.
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Západočeské muzeum v Plzni, sign. 511 A 10, s. [2]. Viz Repertorium rukopisů..., 2003, č. 88, s. 77.
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Pamětní kniha kláštera v M. Třebové, část E - NA, ŘF, rkp. 52.
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Korespondence z 18. a 22. ledna 1940 - NA, ŘF, 2908.
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NA, ŘF, 828. Odtud čerpány i níže uváděné informace o římské koleji.
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Acta Ordinis, různé řádové konstituce, františkánské breviáře a další. Těmto věnováním
zřejmě předcházela výzva všem konventům, aby prohlédli své knižní sbírky a vybrali a do
Prahy poslali nepotřebné, duplicitní či nevyužívané tituly. Že se nejednalo o žádnou povinnost, ale dobročinnost českých bratří a jejich představených svědčí velmi srdečné poděkování za darované knihy od generálního ministra Leonarda Maria Bello poslané do Prahy
z Říma 5. ledna 1938. Na druhou stranu ale česká františkánská provincie i od římské koleje knihy zejména s františkánskou tématikou získávala, například v letech 1924 a 1928 takto zajistil provinciál Basil Havelka nákup děl bl. Jana Duns Scota. Řada dalších objednávek
se dochovala z 20. a 30. let a kromě Antoniana kupovali bratři františkánskou literaturu
také z řádové tiskárny Tipografia Porziuncola v Umbrii a z františkánského vydavatelství
v Quarrachi.
V lednu 1940 zase žádal provinciál Jan Evangelista Urban jednotlivé konventy, aby
vyčlenily své duplikáty pro nově založené konventy v Praze-Spořilově, Čtyřech Dvorech
u Č. Budějovic a kolej sv. Antonína v Kroměříži. Na tuto jeho žádost byly skutečně ještě
v tomtéž měsíci dovezeny do Prahy duplikáty, které měly sloužit ostatním klášterům
a přinejmenším zčásti do nich následně skutečny byly odvezeny. 433)
Tradice zdobených rukopisných liturgických knih se františkáni nevzdali ani několik
století po vynálezu knihtisku. V jejich klášterech byly i nadále psány a barokním stylem
zdobeny zejména antifonáře a zpěvníky. Zejména na přelomu 16. a 17. století řádový malíř
Silvestr Hibler (†1710) opsal a vyzdobil velkoformátové pergamenové liturgické knihy pro
konventy ve Slaném, 434) Zásmukách,435) a Hostinném. 436) Psalterium nocturnum psané pro
konvent v Hostinném však místní řeholníci vůbec v chóru nevyužívali a záhy ho uložili
mezi ostatní nepotřebné liturgické knihy do bibliotéky v prvním patře kvadratury. 437) Mož-
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NA, ŘF, 2908. Srov. též Streitová, 2001, s. 195.
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Antifonář s poznámkou: „„Soli deo honor ... conscriptum de mandatu Adm. Rdi patris Gregorii Gerzabek
p.t. ministri provincialis pro conventu Slanensi ... a fratre Silvestro Hibler anno ... 1704 sumptibus pii matrone Domine Catharinae Kauliane, vidue civisse Launensis“ - viz zápisky J.K. Vyskočila (30/40 léta 20. stol.) NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
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Nejstarší z nich je misál pro soukromé mše (pro choro) datovaný 1698 (NK, deponát františkáni Zásmuky,
sign. XXVIII.B.1). Dalšími jsou antifonář/graduál s datovanými (1706) zlacenými figurálními iniciálami
(P. Maria s hadem, Nanebevzetí P. Marie, sv. František; NK, sign. XXVIII.A.2) a chórový žaltář s krajinnými
iluminacemi (vodopády, řeky, zříceniny hradů, skály; úvodní iniciála krále Davida s vročením 1709
a iniciálami „P.E.“). Kolofon žaltáře zní: „Conscriptum est hoc Psalterium Diurnum Ad Dei, et Omnium
Coelitum honorem Anno 1701 per Fratrem S[ilvestrum] H[ibler] pro Conventu Zasmucensi Fratrum Minorum Reformatorum“. (NK, sign. XXVIII.A.1) Podle popisu rukopisu od M. Streitové.
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Srov. katalog v pamětní knize kláštera - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a.
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ná i ostatní Hiblerova díla byla spíše nostalgickou vzpomínkou na období psané knihy
a v době knihtisku již neměla v řeholních domech praktické uplatnění. Vlastní opis knihy
sice mohl i v této době vyjít levněji než nákup tisku, který navíc nemusel být vždy na trhu
dostupný, 438) ale v případě iluminovaných knih na pergamenu zřejmě nešlo o tento případ.
Františkáni, alespoň někteří, tedy měli oblibu v tradiční knize, přinejmenším při modlitbách, pozdně středověké liturgické kodexy byly podle přípisů v nich užívány v Uherském
Hradišti ještě v průběhu 17. století. Dalším soudobým barokním písařem a patrně
i iluminátorem byl podle řádového nekrologia také P. Barnabáš Ruber (†1745 v Hejnici),
z jehož pera však zatím neznáme žádnou konkrétní dochovanou knihu. 439)
Mezi františkány se našly i další profese spojené se vznikem knih. Jako knihvazač je
například doložen bratr laik Konrád Raspe (†1683), působící zřejmě v Opavě. 440) Prvotisk
postily Mikuláše z Lyry byl zase opraven, zřejmě nově převázán roku 1777 v Dačickém
konventu. Tuto práci vykonal bratr Plutarchus Hill, kazatel, tehdy však patrně ještě klerik.441)

Obsahové složení knihoven
Díky tematicky řazeným katalogům známe složení knižních fondů u některých konventů docela přesně. Existuje zde velmi zřetelný rozdíl mezi jednotlivými řeholními domy,
zda se jednalo o konvent v menším městě, kde dominují kazatelské knihy a duchovní příručky či modlitby. Jinde, například v Praze, zase nacházíme veliké množství literatury
z různých oborů teologie i dalších vědních disciplín, což svědčí o přítomnosti studujících
kleriků v těchto domech. Obvyklé vzdělávání františkánů v novověku probíhalo takto: po
základních humanistických studiích svobodných umění se dva roky věnovali filozofii
a následná studia teologie trvala čtyři roky.442) V morální teologii se měli řeholní kněží dokonce vzdělávat průběžně, breve papeže Urbana VIII. z roku 1641 přikazovalo v každé
438

Srov. Hlaváček, 1970.
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Podle elektronického přepisu františkánského nekrologia, za jehož laskavé poskytnutí děkuji knihovníkovi
františkánů v Praze Janu Kašparovi.
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V seznamu členů opavského konventu jej místní pamětní kniha, fol. 301r uvádí jako „librorum compactor“
- MZA, Františkáni Dačice, rkp. 12. Podle této pamětnice zemřel 3.5. 1683 v Opavě, podle elektronického
přepisu řádového nekrologia však 30.12. téhož roku v Hájku.
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Poznámka v knize: „reparatur in Conventu Daczicensi ... 1777 sub provincialatu Anacleti Purgermeister et
guardianatu Thomae Wenkartner per fr. Plutarchum Hill“ - viz Dokoupil, 1972, s. 274.
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provincii zřízení dvou nebo tří klášterů, kde byly dvakrát týdně pořádány pro kněze přednášky morální teologie. 443) Moralistika však byla v různých obdobích vyučována skoro
v každém třetím klášteře.
Nejvýznamnější řádová škola filozofie i teologie fungovala od roku 1627 při pražském klášteře u Panny Marie Sněžné. Zde působili také františkáni-hyberni, byť měli při
svém konventu na Novém Městě i vlastní významnou kolej, mimo jiné pozdější mučedník
Patrick Fleming zabitý rozběsněnými venkovany při útěku z Prahy roku 1631. V roce 1664
povýšilo vedení řádu tuto školu na „studium generale.“ Nešlo ovšem o nějakou řádovou
univerzitu, spíše se působnost školy rozšířila i na studenty z jiných provincií, v 18. století
měly své generální studium také řeholní domy ve Vídni nebo Krakowě.444) Na rozdíl od
minoritů a jejich koleje totiž pražští františkáni neměli právo udělovat akademické hodnosti
a rovněž nejsou známy snahy o inkorporaci do pražské univerzity. Spory Němců s Čechy
zde ovšem byly také. Již zmínění irští františkáni - hyberni, kteří po vypuzení z rodné země
zakládali v Evropě kláštery, kde vzdělávali a formovali mladé řeholníky pro misie
a opětovné usazení v Irsku začali po návratu z útěku před vzbouřilými Pasovskými vojáky
roku 1631 budovat vlastní konvent se školou a kostelem Neposkvrněného početí P.M. naproti Prašné Bráně. Hyberni pobývající v Praze byli v úzkém kontaktu se svým hlavním
studijním ústavem - kolejí sv. Isidora. Byli skutečným přispěním pro vzdělanost v české
metropoli, a to nejen v oblasti františkánství nebo skotismu. V letech 1635-1693 působili
také v arcibiskupském semináři založeném tehdy kardinálem Harrachem.
Pražský konvent ovšem nebyl jediným studijním v 18. století v zemi, provinční studia
teologie a církevního práva sídla v také v Brně a Olomouci, teologie se vyučovala též
v Chebu, filozofická škola je v různých obdobích (nikoli všude současně) doložena
v Dačicích, Hradci Králové, Chebu, Jindřichově Hradci, Kroměříži, Opavě a Slaném. Tato
studia fungovala až do svého zrušení císařem Josefem II., který i řeholním klerikům přikázal vzdělávat se ve státních ústavech. Jistý stupeň vzdělávání založeném též na knihách
probíhal i v noviciátech ustanovených v barokní době v Kadani, Plzni a Moravské Třebové
a rovněž v juniorátu (domě pro mladé řeholníky) obvykle spojené s rekolekčním domem
v Tachově a Dačicích.
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Novicové byli během své přípravy na vstup do řádu systematicky vzděláváni. Již
podle českých „reformačních“ provinčních statut z roku 1662 mají být novicové vedeni
v modlitbách a svátostech, konat kající úkony a umrtvování a také vyučováni podle Speculum disciplinae ad novitios od svatého Bonaventury. 445) Podobně o necelých sto let později,
16. ledna 1755 definitorium v Olomouci schválilo a doporučilo asi padesátistránkový spis
obsahující instrukce k chórovému zpěvu a duchovní pomůcku Introductio ad ascesim. Dosti podrobná pravidla týkající se četby a studia literatury v noviciátu se dochovala z roku
1884 z konventu v Moravské Třebové. 446) Novicové se měli vzdělávat v liturgii, konkrétně
číst františkánský ceremoniál, 447) dále je má magistr noviců vzdělávat v církevním jazyce latině, rovněž kvůli modlitbám. Pro vzdělání v kanonickém právu měly být čteny přednášky sestavené z knihy Beitrage zur Krichengeschichte vydané na základě rozhodnutí generálního ministra Gaudenzia Patrignani e Coriano (1814-1817). U jídla, zejména oběda, se
pravidelně četlo Písmo svaté s výklady, poté blíže nespecifikovaná „asketická kniha“
a řádové nekrologium. Dvakrát týdně pak ještě byly čteny dvě rozdílné části Řehole, jedna
latinsky, druhá německy, zřejmě aby jí rozuměli i laikové neznalí latiny. Postupně během
týdne tak měla být pročtena celá Potvrzená řehole i Františkova Závěť, příležitostně byla
přidávána i další díla světce. U jiných jídel bylo zase předčítáno zmíněné formační Bonaventurovo Speculum, opět střídavě latinsky a německy. Jednou ročně měly být v refektáři
pročteny též řádové konstituce. K večeři byly předčítány životopisy světců z řádového martyrologia, které bylo o větších svátcích nahrazováno římským martyrologium, jehož text se
nečetl, ale zpíval. V jiné dny mohly být životopisy mučedníků nahrazeny předčítáním výkladů Řehole.
Kromě nezbytné kazatelské literatury, Písma a jeho výkladů, případně studijních pomůcek samozřejmě v knihovnách nechyběla různá díla spojená s františkánstvím, obvykle
tvořící samostatnou oborovou skupinu. Kromě řeholí a jejich výkladů v latině i národních
jazycích bylo takovouto základní pomůckou dílo Manuale minoriticum od Bernarda Sanniga doložené ve více konventech až ve dvaceti exemplářích. Tato kniha tedy, stejně jako
Řehole, patřila k svazkům, u nichž se počítalo, že si je někteří řeholníci budou i delší dobu
uchovávat ve své cele pro osobní potřebu. Nařízení střežit se zvláštní péčí díla františkánských autorů od počátku řádu ve 13. století vzešlo na 77. generální kapitule ve španělském
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Statuta, constitutiones et decreta Fratrum Minorum ... 1662 (cit.), kap. 2, odst. 8.
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Doslovně „Ceremoniale Clericorum Provinciae Bohemiae“ z roku 1737.
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Huarte-Araquil roku 1688: „Pro obranu řádu a památku Otců jejich vlastní díla,
v rukopisech nebo tiscích, mají být řádně umístěna do archivů, knihoven nebo kolegií konventů, ať již v originále nebo v kopii. Z těchto prostorů nemají být vynášena a se zvláštní
pozorností revidována. Také když jsou znovu vydána na světlo světa nebo distribuována,
má být přezkoumáno, zda se [v knižních fondech] vyskytují a podle toho též osloveni tiskaři nebo knihkupci, kteří by chtěli na vlastní náklady tisk darovat. Pokud budou vytištěné
exempláře pro konvent skutečně nezbytné a jsou za mírnou cenu, týmiž [knihkupci] ať jsou
darovány nebo musí být prodány. Se zvláštní péčí mají být v knihovnách chována papežská
breve vydaná pro řádové knihovny a archivy.“448)
Zajímavou skupinou literatury, o něco hojnější než u kapucínů, tvořila lékařská díla
včetně herbářů a farmaceutických či alchymistických příruček. V řadě klášterů byly totiž
zřízeny lékárny sloužící jak bratřím, tak i všem potřebným zpoza zdí kláštera. V nich se
nacházely čistící i léčebné výtahy, oleje nebo masti, zejména bylinného původu, ale
i chirurgické nástroje pro operační zákroky. Mezi bratry byli rovněž jmenováni lékárníci
(apotekaři), kteří mívali dokonce speciální celu vybavenou lékařským náčiním a možná
i medicínskými knihami. 449) Medicínské vzdělávání si však museli řeholníci zajistit sami
někde mimo řád. Zpočátku snad místy k předávání lékařských vědomostí přímo v řádu docházelo, provinční statuta z roku 1662 však ve všech konventech zakázala praktická cvičení
v chirurgii a alchymii, pod trestem zapovězení veškeré lékařské činnosti. 450) Řeholníci jsou
dále vybízeni k projevům každodenní společné lásky, jakoby léčitelská praktika komunitu
spíše rozdělovala nebo se jí někteří bratři věnovali přespříliš na úkor komunitního, pastoračního či kontemplativního života.
Od sklonku 18. století a především během následujícího věku se objevují ve františkánských bibliotékách nové žánry pastorační literatury dosud zastoupené vesměs pouze
kázáními a příručkami pro zajišťování svátostí. V Uherské mariánské provincii bylo dokonce kapitulou či provinciálem nařízeno, aby kvardiáni kupovali knihy nejen pro vzdělávání řeholníků, ale také pro poučení lidu. 451) Rovněž v oborovém třídění knih v 19. věku
objevují nové kategorie pastorace a katecheze. Od konce 19. století nalézá své místo ve
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Chronologia historico-legalis Seraphici Ordinis... Venetiis : Antonius Bortoli, 1718, s. 224-225.
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Srov. též článek P. Hlaváčka. Mezi povinností k řádu a odpovědností ke světu : k působení františkánského lékaře Vincence Eysacka (+ kol. 1520) ze Zhořelce na pomezí Horní Lužice, Slezska, Čech a Moravy. In
Ústecký sborník historický 2003/1. Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí n.L., 2003. s. 53-65.
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františkánských fondech také beletrie, zejména křesťanského charakteru, ale také „zábavná“ určená k odreagování bratří a naučná a to jak německá tak česká. Solidní množství
těchto knih měli i novicové ve své vlastní knihovně v Kadani, mnohde byla pro krásnou
literaturu vytvořena v rámci roztřídění sbírky samostatná oborová skupina.452) Františkáni
byli v tomto otevřenější než například kapucíni, v jejichž bibliotékách se s beletrií setkáváme i v tomto období jen zřídka a roztříštěně do různých ostatních oborových skupin.
V bechyňském katalogu z roku 1916 byla beletrie nejhojněji zastoupeným oborem,
který předčil i tradiční kazatelství. Ze srovnání více dochovaných soupisů novodobých knihoven je zřejmé, že řeholníci dávali přednost raději „duchovní“ krásné literatuře, tj. dílům,
do nichž se autor snažil vtisknout i hlubší duchovní či aspoň filozofický smysl nebo která
pojednávala o významných křesťanských osobách a světcích, například historický román
L. Wallaceho Ben Hur z novozákonního prostředí. Nevyhýbali se ale ani ostatní beletrii,
jeden katalog nové bibliotéky pocházející z neznámého kláštera453) zaznamenává také dobrodružné knihy K. Maye, jako Vinetou ve třech svazcích nebo V říši stříbrného lva a další
různé povídky včetně satir a anekdot. Nechyběly ovšem ani různé populární výklady
zejména praktického charakteru, například typu domácí lékař. Řeholníci neopomíjeli ani
sociální a duchovní proměny v rozvíjející se kapitalistické společnosti. Mezi knihami tak
najdeme díla za sociálních dějin, knihy řešící bytové otázky, socialismus nebo počátkem
20. století v Čechách populární spiritismus. Při pastoraci mohli kněží již stěží uplatnit staré
barokní moralistické příručky a traktáty a tak mezi knihami nalézáme i populární výklady
o manželských vztazích nebo postavení ženy ve společnosti.
Na rozdíl od minoritů, kde se rozvíjeli hudební skladatelé i interpreti podle nejnovějších hudebních žánrů, tedy ve stylu baroka, zůstávali tradicionalističtější a skromnější františkáni u dodržování gregoriánského chorálu a jednohlasého zpěvu za doprovodu varhan
bez ostatních nástrojů. Tomu odpovídají i mešní a jiné duchovní skladby dochované
v řádových rukopisech. K vícehlasé hudbě byla zaujímána vesměs odmítavá stanoviska, jak
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Takto například v bechyňském katalogu B. Wilhelma z roku 1916 nebo v nové bibliotéce u P. Marie
Sněžné v Praze podle zpracování Jana Nep. Štikara v roce 1937. V J. Hradci tvořila ve 20. století krásná literatura převážnou část třídy Miscellanei, jež by klidně zasloužila přesnější pojmenování. Velké množství beletrie uvádí též různé popisy knihoven po likvidaci klášterů ve fondu SÚC (NA). Vzhledem k velkému množství chyb v nich i záměrných dezinformací tuto informaci nelze považovat za důvěryhodnou, pojmenování
„beletrie“, často v němčině či náboženského charakteru bylo též záminkou či „vysvětlením“ k likvidaci knih.
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se vyjadřovala i přímo řádová statuta 17. století zakazující vícehlasý zpěv a doprovod nástrojů kromě varhan pod trestem zbavení funkce. 454)
Stanovit přesnější jazykové rozdělení titulů ve františkánských bibliotékách
z dochovaných historických katalogů nelze, neboť ty jsou z velké části latinizovány a pro
národní jazyky knihovník používal svou rodnou mluvu - němčinu či češtinu bez ohledu na
skutečný jazyk. Samozřejmě dominovala latina, přinejmenším do 20. století. Již od počátku
byly ve sbírkách jistě i knihy italské, vždyť observantství přinesli do střední Evropy řeholníci z Apeninského poloostrova.455) Množství a poměr českých a německých knih záležel
na jazykovém rozložení členů komunity konventu, které se lišilo podle jeho polohy a také
v časové ose. Obecně lze ovšem odhadnout, že tituly v němčině převažovaly, což bylo
v mnohém dáno skutečností, že velká část konventů se nacházela v germanizovaném pohraničí nebo ve velkých městech, kde byl tento jazyk módní. 456)

Libri prohibiti
Zvláštní kapitolu co se týče fondů klášterních knihoven i přístupu ke knihám vůbec
tvoří literatura zakázaná církví z důvodů konfesních, dogmatických, morálních či nevědeckých. V období středověkém neměla církev ještě zvláštní předpisy ani orgány pro tuto činnost a její koordinaci. Likvidace knih vycházela z příhody ve Skutcích apoštolů, kdy svatý
Pavel během svého působení v Efezu obrátil mnoho židů i pohanů, kteří pak konali pokání
a přinášeli své knihy k spálení. 457)
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V prvních deseti letech řídili vikariát ještě společně s Kapistránem přicestovalí Italové Gabriel z Verony
a Kryštof z Varisio (vikáři v letech 1452-1460, pouze roku byl zvolen Bernardin z Ingolstadtu). Mezi jižanskými vikáři a ostatními bratry vznikaly spory ohledně přísnosti dodržování observance, kterou cizí představení prosazovali. Především jmenovaný Gabriel z Verony vytvořil k všeobecným řádovým předpisům své
další, které například rozšiřovaly množství povinných každodenních modliteb. Pro tyto spory měli r. 1456
italští bratři vikariát opustit, ale nestalo se tak. Řeholníci z Rakous, Čech i Slezska si na Gabriela z Verony
a jeho apeninské spolubratry stěžovali na generální kapitule 1464 v Assisi. Na kapitule vikariátu 1465 ve
Vídni generál Marek z Bologny zakázal vybírat pro úřad řízení vikariátu italské františkány. Viz Minařík,
1914.
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Podrobněji o národnostním a jazykovém složení vikariátu a provincie včetně z toho vzniklých sporů pojednává P. Hlaváček, zejm. v 2002a a 2005.
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„A mnozí z těch, kteří uvěřili, pak přicházeli, vyznávali se a zjevovali své činy. Také mnozí z nich, kteří se
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prohibitorum In Český slovník bohovědný. Díl. V. a Bílý, 1996, s. 172 a násl.
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V tomto duchu postupovali také významní kazatelé počátku observance, jako
sv. Bernardin ze Sieny, sv. Jan Kapistrán a další, když při svých promluvách nabádali posluchače, aby shromáždili nevhodné knihy, obrazy a nástroje hazardních her, aby byly veřejně spáleny. 458) Ani starší observantské řádové předpisy se nijak k tématu likvidace knih
nevyjadřovaly, byť již původní tzv. Martiniánské konstituce formulované z velké části Janem Kapistránem přikazovaly: „Jestliže se někdo zabývá alchymií nebo jiným pochybným
učením nebo ho vykládá na veřejnosti nebo pořizuje knihy na toto téma, ať je to vyšetřeno.
Pokud je shledán vinným ať je potrestán snížením dávek jídla, tj. o chlebě a vodě.“459)
Předpisy a instituce pro sepisování a likvidaci nevhodných knih začaly postupně
v 16. století vytvářet některé orgány státní moci v západní Evropě, katolická církev se poprvé přidala znovuobnovením Svatého officia papežem Pavlem IV. roku 1542,
k zásadnějším krokům však došlo až na Tridentském sněmu. Koncil na svém 18. sezení
v únoru 1562 ustanovil zvláštní komisi pro sestavování indexu zakázaných knih, ustavující
proces pak uzavřel Pius IV. 24. března 1564 konstitucí Dominici gregis custodia. Správou
a doplňováním indexu byla pověřena kongregace indexu zřízená Řehořem XIII. v březnu
1572.460) Tyto události vedly k větší pozornosti a také sepisování knih zaznamenaných
v Indexu v jednotlivých bibliotékách, což se zřejmě dělo také u františkánských řádů ve
střední Evropě. Výsledkem této práce byla často likvidace zakázaných knih. 461) Na druhou
stranu knihy církví zakázané získávali řeholníci kromě ostatních obvyklých způsobů také
a nejčastěji právě ze zabavovaných a likvidovaných nekatolických knižních sbírek měšťanů
a snad i šlechty či duchovenstva.
Prvním františkánem, u něhož víme, že měl z církevní moci povoleno používat a číst
zakázané knihy za účelem vyvracení bludných názorů a obracení kajícníků byl lidový misionář Hugo, původem Ir a člen pražské komunity těchto řeholníků. 462) Dle svolení
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Viz Sessevalle, F. de. Histoire generale de l’Ordre de Saint François. Vol. 2. Paris, 1935, s. 67-68. Cit.
v Roest, 2000, s. 305.

459

Kapitola 9., odst. 36. Text konstitucí mj. dochován v rukopise v NK, signatura XIV.H.22.
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Heslo „Index librorum prohibitorum“ v Českém slovníku bohovědném. Další pramen pro informace
o zakázaných knihách představuje série inventářů církevních knihoven ve Vatikánské knihovně (Codici Vaticani latini 11266-11326) vytvořených Kongregací pro Index v letech 1598-1603 prostřednictvím výzkumu
vyplývajícího z výsledků Tridentského koncilu. Jedná se o 61 kodexů obsahujících soupisy knih na Indexu
v jednotlivých knihovnách včetně stručného popisu knihoven a jmen osob, které o ni pečují nebo ji využívají.
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a misijního pověření přímo od papeže Urbana VIII. z července 1635 měl zároveň právo
přijímat zpět do církve kající heretiky, podobně jako později jeho následovníci dle textů
povolení Svatého stolce. Nejstarší známé svolení Kongregace svaté inkvizice v čele
s kardinálem Francescem Barberini pro české a německé země je datováno 4. prosincem
1653 a bylo adresováno kustodovi české provincie Františku Bergerovi, pozdějšími misionáři ve Svaté zemi (†1668 v Jeruzalémě). 463) Na svou vlastní žádost podanou papeži Innocenci X. a zmíněné kongregaci získal povolení na pět let číst a vlastnit kacířské
a zakázané knihy s výjimkou děl Charlese Dumoulina a Mikuláše Machiavelliho a knih
o astrologii. Hlavním účelem povolení, jak je v textu stejně jako i dalších podobných listinách několikrát zmiňováno, je přijímání heretiků a kajícníků zpět do církve, jinak řečeno
porozumění jejich reformačním názorům. Spolu se svolením k držení a čtení knih je
F. Begerovi povoleno schismatikům, kacířům, odpadlíkům od církve a majitelům zakázaných knih ukládat pokání, udělovat jim rozhřešení a přijímat je zpět do církve. Po jeho smrti nebo projití platnosti pěti let mají být knihy předány ordináři ke spálení. Pokud by se
totiž knihy dostaly do rukou či k četbě někomu jinému, vystavoval se tento v případě zcela
zakázaných heretických knih trestu okamžité (latae sententiae) exkomunikace, u ostatních
děl smrtelného hříchu a pokárání dle soudu místního biskupa. 464)
Další podobné svolení Svatého stolce je o devět let mladší, nevyjasněnou otázkou zůstává, zda existovalo ještě svolení jedno dodnes nedochované nebo knihy skutečně byly po
pěti letech spáleny nebo byl tento příkaz církve ignorován. „Kardinálové pověření potíráním hereze“, tj. Kongregace svaté inkvizice stále vedená Fr. Barberinim jej uděluje 3. srpna
1662 dalším dvěma kněžím františkánům, 465) jelikož F. Berger zřejmě odcestoval na misie.
Oba byli magistry teologie, tedy se solidním vzděláním, a jednalo se o Konstantina Dubského (z Čech), slavného kazatele a opakovaně provinčního ministra a „Bernardina ze
Slezska“, čímž listina poněkud zkomoleně jistě myslí Bernarda Sanniga původem
z Nysy. 466) Základní účel povolení je stále stejný - přijímání kajících konvertitů do katolické církve. Zároveň tito lektoři teologie, jež prohibita měli pouze v soukromí držet
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a neumožňovat je číst nikomu jinému, měli knihy na indexu studovat kvůli „posouzení
a očištění od chyb“. Zakázané knihy jim takto mohly sloužit při působení na jakémkoli
místě v Svaté říši římské při svátostech smíření, exerciciích, disputacích dalších. Přitom
podle upřímného a ze srdce přání kardinálů mají mít na paměti, aby schisma, chyby
a hereze v knihách obsažené nepřijímali za své a do svých srdcí. Povolení bylo opět uděleno s platností pěti let. Po jejich vypršení však již nebylo nařízeno předání knih církevní
autoritě nebo spálení, ale pouze „musí být někde schovány a nikomu žádného stavu či pohlaví se nesmějí dostat do rukou kvůli nebezpečí ohrožení katolické víry.“ V praxi tedy
i nadále zůstaly uloženy někde v klášteře, nejspíš v knihovně, nikdo k nim však neměl mít
přístup.
Na rozdíl od kapucínů se u františkánů nepodařilo doložit žádnou spoluúčast řádových kněží na likvidaci nebo pálení obsahem nevhodných či nekatolických knih. I když ji
pouze na základě mlčení vybraných řádových pramenů vyloučit nelze, svou roli zde jistě
hrál i širší kontext - zatímco kapucínské kláštery vznikaly nejčastěji za účelem podpory
křesťanské katolické víry mezi nejširším lidem, reformovaní františkáni se v 17. století
usazovali zejména v již dříve osídlených konventech nebo na panstvích spravovaných
spřízněnou aristokratickou duší.
Opakovaně se v povoleních k držení zakázaných knih adresovaných františkánům
i kapucínům objevuje výjimka z povolení držení knih na Indexu zakazující čtení
a uchovávání děl Mikuláše Machiavelliho. Florentský státník a filozof byl římské kurii trnem v oku jednak pro své částečné obhajoby násilí v díle Vladař, jednak pro svou politickou činnost ve Florencii. Pravdou ovšem je, že machiavelismus nebyl v českých zemích
tehdy rozšířen a kněží jej tedy ani kvůli prokatolickým aktivitám znát nemuseli. Naopak
nebezpečí, že by se místní vládcové začali řídit více pragmatismem než morálními křesťanskými zásadami, hrozilo stále. Také další z výslovně zakázaných spistovatelů - francouzský
právník a kalvínista Charles Dumoulin (1500-1566) kritizoval nejen katolickou církev, její
Tridentský sněm, ale i soudobou feudální společnost jako takovou. Nebezpečnost astrologických knih jako nosičů „nauky“ o předpovídání budoucnosti a hádání věcí byla se zvláštním důrazem projednávána už na Tridentském církevním sněmu, který všem biskupům se
zvláštním důrazem doporučil, aby dohlédli, zda tato díla nejsou uchovávána nebo čtena.467)
Nebylo divu, v renesanční době otevřené nejen vůči poznání, ale i všem záhadám nebo
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naukám Východu měla většina výše postavených a vládnoucích osob včetně pražského
císařského a římského papežského dvora svého astrologa, s nímž příslušný vladař konzultoval většinu svých rozhodnutí a kroků.
Novější povolení se v archivu českých františkánů nedochovala, lze ale předpokládat,
že byla vydávána i nadále. Postupně získávala stále volnější podobu - rozšiřoval se počet
kněží, k nimž se povolení vztahovalo, stejně jako ubývalo výjimek z knih. Kongregace
svaté inkvizice takto v dopise z 3. srpna 1775 adresovaném Petru Kapistránu Krajcsinovskému, představenému uherské provincie, kam patřil i konvent v Uherském Hradišti, 468)
svoluje uchovávat a číst libri prohibiti všem františkánských kněžím provincie bez ohledu
na jejich vzdělání a duchovní zralost. Ke knihám mohli také všichni klerikové i ti, kteří
ještě neabsolvovali noviciát, kromě těch, kteří dříve žili jako nekatolíci nebo pocházejí
z protestantských rodičů, jež mohli knihy číst až po řeholních slibech. „Za účelem zabránění se šíření herezí“ a na druhé straně pro „vzkvétání katolické víry“ se ovšem zakazuje půjčovat knihy na indexu komukoli z laiků a lidí mimo klášter jakéhokoli stavu a pohlaví. Dostanou-li se do nepravých rukou, mají být co nejdříve spáleny. Zákazy se zmírnily, ale tresty za jejich porušení zůstaly zřejmě stejné jako před sto lety - exkomunikace z církve nebo
oběšení.
Jako i v jiných církevních bibliotékách, měli často františkánské konventy pro libri
prohibiti zvláštní uzamykatelnou skříň.469) Uzamykatelné skříně na zakázané knihy nebyly
jen českým či středoevropským specifikem. Čtyři takovéto police s dvířky, zámky řádně
označené cedulí „libri prohibiti“ měli v 17. století třeba také františkáni v italském Montetripido. Ve skutečnosti zde ale byly uloženy všelijaké další knihy, jež vůbec nebyly zakázané, ale nebyly v knihovně zaevidovány, dále nesvázané knihy, sešity a hábity bratří.470)
Libri prohibiti tvořily obvykle v oborovém třídění jednu skupinu, pouze z katalogu pražské
knihovny konventu na Novém Městě z roku 1716 známe jiný systém. Prohibita jinak vyjmutá z ostatních kategorií jsou zde totiž rozdělena na zakázané zcela (absolute)
a částečně/otevřeně (simpliciter), což zřejmě vycházelo z pravidel stanovených na Tridentském koncilu, kde byla „zcela“ zakázána díla vůdčích postav reformace (Luther, Zwingli,
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Kalvín aj.), další reformační literatura, knihy chlípné a obscénní. 471) Zatímco zcela zakázané knihy byly uzavřeny pod zámkem, řeholníci nechali druhou skupinu uložit na běžných
otevřených policích, kde byla přístupná všem členům konventu. Prohibita byla v tomto
případě, stejně jako někdy i jinde, evidována v samostatném soupise v sešitku nebo na složeném listu472) mimo obecný katalog či inventář knihovny, který byl řeholníkům přístupný
bez omezení. To však obvykle platilo až v 18. století, soupisy z doby Sannigovy z cca
80. let 17. století navzdory nejpřísnějším pravidlům pro přístup k zakázané literatuře obsahují její seznam spolu s ostatními tituly v jednom svazku. 473)
V rozhodování o „zakázanosti“ knihy se ovšem řeholníci neřídili pouze tištěnými indexy či oficiálními názory Svatého stolce, ale rovněž vlastním úsudkem. Tak tomu bylo
třeba u díla španělské mystičky a františkánské řeholnice Marie de Jesus z Agredy a její
knihy Mystica Civitas Dei, v níž popisuje vlastní zjevení týkající se z velké části života
Panny Marie. Dačičtí františkáni si tuto knihu koupili v roce 1724, dvacet čtyři let před
jejím uvolněním ze seznamu zakázaných děl a zařadili ji do běžně přístupného fondu mezi
jiné knihy. Dlužno však říci, že františkánský řád byl hlavním protagonistou přehodnocení
obsahu této knihy za účelem zrušení její „závadnosti“, stejně jako tehdy probíhajícího, ale
neuskutečněného beatifikačního procesu autorky, sestry Marie de Jesus.474) Rovněž zvážíme-li, že povolení k četbě od Svatého stolce měla vždy jen omezenou platnost na obvykle
5 až 7 let, stěží bylo možné ve všech konventech sledovat, zda již náhodou stanovená lhůta
nevypršela, zda bylo vydáno povolení nové a v opačném případě si knih jinak užitečných
k protireformačnímu působení nevšímat, či striktně dle předpisů je zlikvidovat.
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V upozornění na knižní díla nevhodná pro katolické křesťany475) formou seznamu
(indexu) pokračovala církev i na počátku 20. století. Za jejich držení či četbu sice již nehrozily přímé tresty, nicméně všichni, kdo neměli příslušné povolení, byli vázáni ve svědomí nečíst tyto knihy, mezi něž například patřil i Život sv. Františka z Assisi od Paula
Sabatiera, který se v pojetí Františka navrací k některým již staletí starým mesianistickým
nebo joachimistickým postojům. V duchu stále platných církevních předpisů se takto dochovalo povolení provinciála z 14. března 1938, v němž dvěma kněžím v Hostinném svoluje číst knihu německého, ale v Sovětském svazu pobývajícího příznivce leninismu Arthura
Rosenbergera Mythos des XX. Jahrhunderts.476)
Z klášterních knihoven se také postupně vytratilo zvláštní oddělení pro zakázané knihy, případně zůstalo zachováno z uplynulých staletí, ale nebylo doplňováno o nově vydávané tituly. Při reorganizacích knihovních fondů od druhé poloviny 19. století nebo zakládání nových příručních knihoven od této doby již zpravidla nebyly libri prohibiti oddělovány od ostatních knih shodného tematického zaměření. 477) Prohibita řeholníci řadili mezi
ostatní literaturu do kategorie reformačního křesťanství, beletrie nebo miscelaneí. Pouze
v katalogu patrně z Turnova z 30. let 20. století478) je stále zvláštní skupina „prohibita“,
kam je řazena i moderní literatura. Mezi jinými bychom zde našli korán, jakýsi „buddhistický katechismus“, několik textů Písma svatého či knihy zvané „Makrobiotik“ nebo „Satir“.

Uložení, zpracování a půjčování knih
Stejně jako kapucíni a minorité, nebudovali si františkáni knihovny jako reprezentační prostory řeholní komunity. Obecně se tedy vyznačují spíše skromností spolu
s praktičností. Velké a honosné barokní klášterní sály, které nalézáme u mnišských řádů
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jako premonstráti, cisterciáci nebo benediktini měly kromě samotného účelu k uložení
knižních sbírek sloužit jako reprezentace a ukázka postavení kláštera i zájmu o vědění
v něm. Zejména E. Garberson poukazuje na propagační význam prostor knihovny také při
rekatolizaci a jako symbol panského postavení klášterů.479) Podle raně barokní definice
knihovny podle Justa Lipsia480) tato sloužila nejen pro ukládání a zpřístupňování psaných
i tištěných knih, ale také pro skladování a studium starých i novějších mincí, drahokamů,
maleb, soch, řezeb, zbraní, zeměpisných, námořních či chronologických tabulí, glóbů, matematických, lékařských a mechanických nástrojů, koster a cenností domácích i exotických
pro slávu Boží a šíření poznání, z hlediska současné terminologie tedy spíše muzeum. Františkáni ovšem, stejně jako ostatní mužské řády světce z Assisi, používali knihovních prostor především a často výhradně pouze pro knihy, případně archiv. Jiné umělecké cennosti
se ovšem v téže místnosti ocitly také, neboť šlo často o nejlépe zajištěné prostory proti ohni
a zlodějům, anebo se místnosti s již nepříliš využívanými starými fondy staly skladišti všeho možného. Kromě neuspořádaných knih, jež se pak stávaly více méně neupotřebitelné,
pak bývaly do týchž prostor ukládány různé jiné nevyužívané věci. Nejvýstižněji asi případnou situaci popisuje P. Eleuterius Ritter ve svých nařízeních knihovníkům v úvodu kadaňského katalogu z roku 1777: „Ať pamatují pro vždycky a nejen oni samotní, aby se
z knihovny nestalo jen bezcenné společné skladiště různých opotřebovaných věcí. Zkušenost totiž zaznamenává, že si v nich v takto vzniklém zmatku myši zřídily útočiště
a nemalou škodu na knihách způsobily.“481) Jedinými známými objekty spíše muzeálního
charakteru, jak bylo popsáno výše, byly dva elektrické generátory umístěné od roku 1772
v bibliotéce olomouckého konventu482) nebo dva astronomické glóby v Hostinném.
Františkánské knihovny 16. a počátku 17. století se svým vzhledem zřejmě příliš nelišily od starších řádových biblioték - část knih byla v prostých policích nebo truhlách, část
připoutána k čtecím pultům. 483) Například v Chebu byla ještě v roce 1635 asi třetina knih
přístupná pouze na těchto pulpitech, připevněna k nim řetězy. Obsahově se tyto knihy nijak
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zásadně nelišily od svazků v regálech, zřejmě však šlo o vybrané, často užívané tituly. Čtenářských pulpitů měli v Chebu celkem deset, každý měl pro orientaci své římské číslo a ke
každém bylo připevněno až 20 knih rozdělených na dvě poloviny podle dvou polic na levé
a pravé straně těchto stolů.484)
Typické barokní knihovny s regály umístěnými okolo stěn a volným prostorem nebo
studijním pracovním stolem/stoly uprostřed vznikaly podle vzoru knihovny Filipa II.
v Escorial budované v letech 1575-1590 a brzy nato též Ambrosiánské knihovny kardinála
Federica Borromeo v Miláně dokončené roku 1609. Odtud se tento styl šířil do zaalpských
zemí. Velké množství knih, které lze v jednu chvíli a z jednoho místa lehce spatřit okem,
umožňují regály táhnoucí se okolo stěn vysoko až ke stropu. Množství knih se stalo estetickou hodnotou. Poněkud duchovnější je výklad, že vysoké police s knihami mají při pohledu
vzhůru na svazky poukazovat nahoru na nebe.485) Uklidnění poměrů po třicetileté válce
umožnilo opětovně pokojný řeholní život i rozvoj klášterů včetně jejich stavební stránky.
Nově vznikající účelové místnosti klášterních knihoven již mají tento vzhled se skříněmi
okolo stěn. Nesmíme ovšem zapomínat, že ve většině konventů všech františkánských řádů
byly knihy umístěny v běžných celách, jejichž nábytek nebyl nijak zakomponován do místnosti samé a byl volně přenositelný jinam. Teprve postupně byly ve významných řeholních
domech cíleně stavěny či přestavovány knihovní prostory nové a účelové. O výstavbě knihoven, jejich vzhledu, uspořádání se objevují od poloviny 17. století rovněž instrukce
v literatuře,486) inspirativní a vzorový se stal zejména iluzivní mědiryt Conrada Bruna
z roku 1650 nazvaný Bibliotheca augusta Ducalis.
Všechny tři františkánské řády se ovšem inspirovaly tímto „ideálem“ barokní bibliotéky pouze výjimečně. Přestože pro jejich nedochovanost a strohost pramenů neznáme
všechny interiéry knihoven jednotlivých konventů s takovýmto knihovním sálem, který by
svou výškou přesahoval ostatní místnosti a knihy ve vysokých policích sahají jakoby až do
nebes, se na území dnešní České republiky setkáváme v solidnější míře pouze u kapucínů
v Brně a minoritů v Opavě. Bibliotéka novoměstských pražských františkánů sice nemá
484

Katalog - NA, ŘF, 226. Podrobněji viz kapitola o knihovně v Chebu.
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Becker, 1992.

486

Např. průkopnické dílo Daniela Morhofa Polyhistor Literarius, Philosophicus et Practicus sive notitia
auctorum et rerum commentarii. 2 sv. 1688-92. Srov. Garberson, 1998, s. 36-43. Dle těchto dosti striktních
pravidel měly být knihovny situovány k východu, neboť čerstvé ranní světlo je nejvhodnější pro studium.
Nejlépe měly mít okna na dvou stranách, zase však ať nejsou přesvíceny. Pro dobrou ventilaci, ať jsou též
umístěny na návětrné straně (ventilace jako ochrana proti hmyzu) a v 1. patře (kvůli vlhkosti ze země, hmyzu
a zátopám).
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výšku umožňující tuto iluzi, nicméně dlouhý protáhlý sál s vyřezávanými, jakoby vlnícími
se regály je také barokním ideálem knihovny výrazně inspirován. Jinak měly typické františkánské knihovny sice také regály umístěné okolo stěn, avšak v místnosti běžné výšky
nebo jen o málo větší, než byly ostatní cely. Tyto regály bývaly často uzavíratelné s dvířky
obvykle zdobenými malbou na plátně v rámové konstrukci. 487) Výzdoba dvířek odpovídala
možnostem toho či onoho kláštera v příslušné době a obsahuje někdy malby spíše řemeslné
kvality, jako byly jednoduché, ale pozoruhodně vypadající namalované hřbety knih
v plzeňské bibliotéce. Jindy zas malby dosahovaly i přiměřené umělecké úrovně, neboť se
na nich podíleli někteří talentovaní řeholníci, z nichž známe jen výše zmíněného Silvestra
Hiblera,488) nebo umělci a současně zřejmě i dobrodinci místní kvalitativní úrovně. Najímání kvalitních malířů, jejichž proslulost se samozřejmě odrážela i v ceně nebylo
v možnostech ani potřebách či intencích těchto řeholníků. Výplně knižních dvířek
v Dačicích tak zobrazují řádové světce, na mobiliáři v Moravské Třebové zase najdeme
vyobrazení slovních hříček naznačujících nejen zálibu autora jejich tématu v latině, ale
i jistou dávku františkánského humoru a nadnesenosti nad učeností, jímž se tvůrce odvázal
od stabilních uměleckých knihovních témat. Namísto výroků učenců a filozofů použil
slovní hříčky často bez hlubšího obsahu, ale zajímavého rýmu a střídání slabik. 489) Tato
dvířka nebyla s výjimkou polic určených pro zakázanou literaturu uzamykatelná a sloužila
zejména jako ochrana proti prachu. Na bezpečnost svých biblioték mnohde františkáni hleděli s dostatečnou pílí a zvyšovali ji plechovými dveřmi a okenicemi jako ochranou proti
ohni, později též mřížemi na oknech či dveřními zámky proti zlodějům.
Bibliotéka byla v 17. a 18. století ve františkánských konventech obvykle umístěna
v prvním patře.490) Kromě lepšího bezpečnostního zajištění tak byly i knihy blíže cel řeholníků. Někdy také zřejmě z tohoto důvodu volili řeholníci místnost uprostřed křídla ambitu,491) z prostorových důvodů pak v rohu kvadratury, 492) kde se nabízel větší prostor. Všeobecně ovšem františkáni raději a častěji volili tradiční umístění v blízkosti svátostných pro-
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Takovéto uzavíratelné police s plátěnými výplněmi s malbami jsou doloženy a přinejmenším zčásti dochovány v Dačících, Moravské Třebové, Plzni a Zákupech. V Uherském Hradišti měli dvířka bez výzdoby.

488

P. Hibler vyzdobil knihovnu, jako i jiný interiér konventu v Zásmukách (viz).

489

Podrobněji viz kapitoly o jednotlivých jmenovaných klášterech.

490

V přízemí je knihovna doložena pouze v těchto konventech: Hejnice (cca 1680), Kadaň (1749), Olomouc
(17./18. stol.) a Zásmuky (cca 1700). Dále též v Bechyni, ale až roku 1834.
491

Například v Dačicích (17./18. stol.), Hájku (cca 1680) a Tachově (cca 1695).

492

V Hostinném (cca 1680)
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stor - nad sakristií, 493) v sousedství kostelního chóru494) nebo u kaple v ambitu kláštera.495)
Pouze v Olomouci je v polovině 18. století doložena bibliotéka jako samostatně stojící budova.
I přes řádovou chudobu nechali řeholníci k oslavě Boha v knihách popisovaného
a chváleného několik svých knihovních interiérů vyzdobit. Kromě již výše popsaných plátěných výplní dvířek se jednalo zejména o nástropní malby či fresky, závěsné obrazy jsou
známy pouze z bibliotéky v Hostinném. 496) Jako výzdoba v knihovnách všeobecně, měly
také malby ve františkánských bibliotékách směřovat k oslavě moudrosti obsažené
v knihách a vycházející od Boha.497)
Jedním z nejběžnějším způsobů, jak toho dosáhnout i v klášterním prostředí, představuje vyobrazení řádových světců a spisovatelů: Tradice umisťovat portréty autorů knih do
knihoven je velmi stará a má svůj původ ve starověku. V antických bibliotékách byly sochy
často umísťovány vedle samotných děl těchto autorů, v klášterních knihovnách byly nejčastěji zobrazováni učenci toho konkrétního řádu, přičemž tato tradice se udržela až do
18. století. 498) Portréty demonstrovaly a zejména v našem případě samotným řeholníkům
připomínaly vzdělanost řádu sahající hluboko do minulosti a umožňovaly se identifikovat
se slavnými předchůdci a nalézat v nich své vzory. 499) Vyobrazeným učencům a světcům až
na výjimky nechybí pro daný případ nezbytný atribut - kniha. Nejvíce je tento motiv použit
v Dačicích, a to jak na nástropní fresce (sv. František a Antonín), tak na malovaných plátěných výplních dvířek knižních skříní s šestnácti podobiznami řádových osobností. Také
v Hostinném se v 18. století nacházely obrazy svatého Františka, bl. Jana Duns Scota
a několik dalších podobizen. 500)

493

V Brně (1659), Plzni (17. stol.) nebo Znojmě (1690).

494

V Hostinném (cca 1680) a Moravské Třebové (1711).

495

Takto nad kaplí např. v Jindřichově Hradci (cca 1670).

496

Jednalo se o obrazy svatého Františka, dva portréty řádového učence bl. Jana Duns Scota a několik dalších
podobizen doložených při josefínském rušení kláštera v 18. století, viz Blaschka, 1927, s. 255.

497

Srov. zejména Knihu přísloví (1,2) a Žalmy (111,10): „Počátek moudrosti je bázeň Boží“, nebo Přísloví
8,6: „Neboť Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání i rozumnost“. Srov. též Lehmann, 1918;
týž, 1996; Loudová, 2003.

498

Masson, 1981.

499

Loudová, 2003.

500

Inventář a další prameny je popisují jako „Schreikeni ohne Hand“ (podle nápisu na něm) a „Auspitzer
(hustopečský?) handlosen Syndikus“ (dvakrát)“, viz Blaschka, 1927, s. 255. Protokol o zrušení kláštera publikován tamtéž, s. 260-261.
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Dalším motivem vztahujícím se k samotné moudrosti je její zdroj - Bůh, spodobněný
v jedné ze svých tří postav. Tento motiv často doplňuje řádově světce. Ducha svatého
v podobě holubice nalézáme uprostřed nástropní malby knihovní klenby v Dačicích. 501)
Bůh Otec sedící na kouli jako symbolu všeobecnosti se nachází ve středu fresky na stropě
v Tachově. Okolo je pak doplňován postavami učitelů církve, dalším motivem vyjádření
moudrosti a rozích též františkánskými i dalšími učenci. Ze stropu knihovny v Kadani na
nás zase pohlíží Boží oko doplněné o postavy andílků. Postava Ježíše je vyobrazena obvykle ve scéně dvanáctiletého Krista v Chrámu naslouchajícího mudrcům a kladoucího jim
otázky. Ježíš, ač teprve dítětem z prosté rodiny bez vzdělání, se aktivně zapojil do rozpravy
učenců a svou rozumností a odpověďmi, jež nemohl nabýt pozemskou cestou, všechny
udivoval. Scéna dítěte Ježíše v chrámu je tak z pohledu Písma důkazem vtělení Boží moudrosti.502) Ve františkánských bibliotékách v českých zemích šlo o ústřední motiv nástropní
fresky v Uherském Hradišti a Zásmukách. S Ježíšem, ovšem v jiné situaci, se setkáváme
také v knihovně u Panny Marie Sněžné v Praze, kde nástropní malba rozdělená do několika
nevelkých polí představuje syntaxi však právě uvedených témat. Po vstupu do sálu nejprve
narazíme na oslaveného Krista, který svou pravou rukou ukazuje vzhůru k nebeskému Otci
a v levé drží knihu evangelia. Tématem druhého pole jsou čtyři evangelisté se svými atributy a v další výjevu nacházíme čtyři největší církevní Otce, postavy v církvi nejbližší Božímu poznání. Tématem předposledního a největšího pole jsou další významní učenci křesťanské i profánní vědy - tedy nejen pouze příslušného řádu, z nichž zde anonymní umělec
spodobnil jen svatého Bonaventuru. Přestože některé skříně ve františkánských bibliotékách byly uzavíratelné, usilovali tito řeholníci podobně jako kapucíni o jednotný vzhled
knihovny pomocí přemaleb hřbetů nevýraznými barvami, vyhýbajíce se chudobě příčícím
a zřejmě i neúnosně nákladným jednotným převazbám všech knih.
Knihovna nebyla samozřejmě jedinou místností, kde se v řeholních domech nacházely knihy. Pro svou osobní potřebu měli řeholníci svazky ve svých celách, aktuálně užívaná
liturgická díla zase byla uložena v sakristiích a chórech. Část knih byla tedy uložena obvykle v refektáři, kde byla využívána při lectio mensalis, tedy četbě při jídle. Česká provinční statuta z roku 1662 takto oproti starším předpisům z roku 1653 nově přikazují:
„Čtení Písma svatého a jiných užitečných knih ať se koná u stolu [při jídle], nechť se [tyto

501

Ducha svatého nalézáme též na fresce v bibliotéce brněnských kapucínů (viz).

502

Srov. Lukáš 4, 46-47.
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knihy] čtou, jak to je dosud konáno.“503) Pokud měli řeholníci při klášteře poustevnu, také
v ní se zřejmě obvykle nacházelo několik svazků zejména s rozjímavou četbou o duchovní
cestě k Bohu, rozjímaní, poustevnictví nebo s konkrétními modlitbami. Takové knihy
v poustevně jsou například doloženy u konventu ve Slaném v druhé polovině 17. století.504)
Funkci knihovníka zastával často představený kláštera (ve všech obdobích historie
třech řádů), jindy to byl jiný vzdělaný bratr, často kazatel nebo lektor řádových studií. 505)
Provinční definitorium v Brně v srpnu 1749 zase vyhlásilo klášterní knihovníky zároveň za
archiváře a měli tak spolu s kvardiány na starosti také ukládání dokumentů do archivu. 506)
Alespoň některé knihovny si františkáni snad již od počátku roztřiďovali podle oborů,
kdy byly svazky rozdělovány podle svého obsahu. Rozhodně ale ještě až do druhé poloviny
17. století jednotlivé knihy neměly své signatury určující přesné umístění v policích
a neznáme ani systém či strukturu tohoto případného tematického rozčlenění. První známé
a mezi konventy více rozšířené třídění fondu bylo používáno v 60. a 70. letech 17. století
(do roku 1675) a jako jeho potenciální tvůrce připadá v úvahu v knihovnách dobře se orientující Bernard Sannig. Předem vytvořené třídění bylo patrně zájemcům z jednotlivých konventů distribuováno na provinčních kapitulách. Knižní fondy čítající tehdy ještě desítky či
maximálně několik stovek svazků byly rozdělovány do 22 tematických skupin. Ty ještě
nebyly zastoupeny písmeny, ale jen římským číslem s uvozujícím termínem „titulus“ (nadpis). Jejich struktura byla podobná jako u později používaných třídění, na prvním místě
byly Bible (titulus I.) a jejich výklady (II.), následovaly je různé teologické obory a právo,
kazatelská literatura, díla asketická, liturgická, řádová. Na konci třídění byly knihy
v národních jazycích tvořící samostatné skupiny, poté humanistická literatura, do níž řeholníci vkládali také jakákoli jinam nezařaditelná díla a zcela na konci poté heretická
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Statuta, constitutiones et decreta Fratrum Minorum ... 1662.

504

Pocházely z daru fundátora konventu Bernarda Martinice. Podrobněji vč. konkrétních titulů viz kapitola
o slánském klášteře.
505

Konkrétní františkánští knihovníci jsou uvedeni v kapitolách jednotlivých klášterů. Dalšími františkánskými knihovníky, u nichž nebylo zjištěno místo působení jsou: P. Accursius Košťál (ředitel misií, misionář,
bechyňský kvardián, kustos provincie, biskupský notář královéhradecký, ředitel III. řádu, sakristán, magistr
laiků, † 17.12.1915 v Praze), P. Ludvík Klestil (představený, kazatel, ředitel III.řádu, sakristán, katecheta, †
12.11.1916 v Tachově), P. Bernardin Nehyba (kazatel, farář, magistr laiků, ředitel III.řádu, disketa, †
20.10.1918 náležíce ke komunitě ve Voticích), P. Teobald Štikar (kooperátor, magistr laiků, novicmistr,
kvardián, kustos provincie, arcibiskupský notář, † 9.2.1921 v Plzni).
506

„Bibliothecarij sunt simul Archivarij unde conferant cum P. Guardiani circa inserenda ad Archivum“, viz
regesta provinčních nařízení od r. 1614, s.34 druhé paginace - NA, ŘF, rkp. 68.

127

a zakázaná díla. 507) Ve srovnání se situací ve františkánském řádu v jiných zemích
a správních jednotkách šlo o velmi progresivní krok zkvalitňující orientaci v knižním fondu. Například observanti ve Skalici (uherská provincie) měli ještě v roce 1662 fond nově
roztříděn jen do sedmi tematických oborů.508) Kadaňský katalog z roku 1677 již má jako
první známý své oborové kategorie zastoupeny písmeny, jako i všechny známé pozdější
františkánské soupisy a rovněž je ve svém třídění podrobnější. Zda jeho vznik nějak souvisí
s nařízeními či aktivitou B. Sanniga ovšem doložit nemůžeme. 509)
Přestože tato klasifikace nebyla v celé provincii jednotná a mezi konventy existovaly
rozdíly, obvykle byly od sklonku 17. století až do 19. nebo 20. věku svazky rozděleny do
těchto následujících skupin: Bible, výklady Písma, svatí Otcové (patristika), církevní právo,
systematická, dogmatická, polemická a morální teologie (někde společně, někde zvlášť),
kontroverzistika, homiliáře, kázání, další materiály k promluvám, světské právo (někdy
chybí), filozofie, lékařství (někdy spojeny dohromady nebo se světským právem), liturgika,
františkánství a řádová literatura, církevní dějiny, světské dějiny, humanistická literatura,
z níž se někdy zvlášť dělila rétorika s poetikou, astronomie, matematika a geografie, dále
různé (varia, miscellanea), díla v italštině, němčině a češtině a nakonec libri prohibiti. Pořadí těchto kategorií se rovněž lišilo klášter od kláštera, jednotně bylo dodržováno pouze
umístění Písma svatého, jeho výkladů, biblistiky a patristiky na začátek, tedy s písmeny A
až C nebo i D, a potom nekřesťanská humanistická literatura, nelatinská díla a zakázané
knihy byly vždy na konci.
Do kategorie liturgických knih byly ukládány pouze svazky nepotřebné v kostele,
chóru nebo kapli, nebo jak uvádí kadaňský barokní katalog: „všechny knihy pro chór
a officium pokrčené a vytrhané, každodenním užitím poničené“. 510) Nejednalo se ani tak
o nadbytečné multiplikáty, ty občas řeholníci uplatnili při velkých bohoslužebných osla507

Srov. dochované katalogy z Dačic (1666), Jindřichova Hradce (s.a.) a Bechyně (1675?) - viz kapitoly
o knihovnách v těchto klášterech. O tom že oborové třídění těchto soupisů bylo obecné a vzniklo bez vazby
na konkrétní klášterní fond svědčí také skutečnost, že některé kategorie jsou v těchto inventářích ještě neobsazené. Jednotlivé kategorie zde jsou: I. Biblia sacra et concordantiae, II. Expositores S. Scripturae, III. Sancti
Patres, IV. Concilia, Canonistae et Juristae, V. Theologi speculativi, VI. Theologi morales et summistae,
VII. Controversistae, VIII. Philosophi, IX. Concionatores, X. Sermonistae, XI. Postillatores et Homilarii,
XII. Materiam pro concionibus tractantes, XIII. Authores pii, XIV. Ad Officium divinum et Chorum spectantes, XV. Regulam et Statum Ordinis nostri concernentes, XVI. Historici, XVII. Politici et medici,
XVIII. Humanistae, XIX. Itali, XX. Germani, XXI Bohemi, XXII. Haeretici et Prohibiti.
508

Gajdoš, 1968.

509

Více o katalogu viz kapitola o knihovně v kadaňském konventu.

510

„...peragendo existens, ac tractu temporis, usq3 quotidiano corruentes“, viz úvod katalogu uloženého
v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze, viz též kapitola o Kadani.
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vách, jako spíše o knihy nerelevantní obsahově, tedy v ritu jiného řádu či diecéze nebo dokonce knihy utrakvistické. 511) Kromě některých nejstarších soupisů byla poslední kategorie
obvykle pojmenovaná miscellanea vymezena pro jinam nezařaditelné knihy, či jak výmluvně uvádí katalog z Hostinného „to jest, [obor] obsahující dílka rozličných autorů.“512)
Kromě obsahově neobvyklých tisků sem byly zařazovány rukopisy, zejména starší, často
pro své písmo řeholníkům nesrozumitelné a také knihy nesvázané, které nemohly stát
v policích mezi ostatními. 513) Knihy v této třídě často ani nebývají v katalozích výslovně
zaznamenány nebo jen zčásti, případně je v soupisech uveden jen jejich celkový odhadovaný počet.
V průběhu 19. století se při novém uspořádávání knižních sbírek objevují další dosud
nepoužívané obory. Nejčastěji se jedná o pastoraci či pastorální teologie, katechetiku, někdy pedagogiku nebo bývají zdůrazněny některé přírodní vědy. Do těchto nových kategorií
bývaly zařazovány nejen knihy nově vydávané, ale také starší tisky ze 17. a 18. věku dosud
poněkud nepřehledně zařazené někam jinam. Svědčí to o rozvoji důrazu na pastýřskou
kněžskou službu mezi katolickým lidem, které se ani řádoví kněží nevyhýbali. Někdy se
objevuje i třída „politika“, stejně jako v malém množství i samotné politické knihy, dosud
františkány, na rozdíl od minoritů, opomíjené.
Od konce 19. století bylo postupně v některých klášterech upuštěno od oborového
uložení knih, neboť nebylo dostatečně vhodné pro ukládání nových přírůstků ani efektivní
úsporu místa. Svazky byly nově řazeny jen podle formátu. Propagátorem co nejhospodárnějšího uložení knih dle jejich velikosti byl Bonaventura Wilhelm, 514) který například
v Bechyni, Hostinném či U. Hradišti použil jako signatury jednoduché arabské číslo. Zároveň vytvořil podrobné dvoustupňové systematické třídění, které ovšem nesloužilo k uložení
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Srov. např. inventář katalogu a zakristie roku 1677 v kapitole o dačickém konventu nebo katalog z téže
doby z Brna.
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Soupis knihovny v pamětní knize kláštera v Hostinném - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a.
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Srov. např. katalog z Kadaně z r. 1784 (uložen v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze), kde je u třídy miscellanea poznamenáno: „sub hac littera invenentur antiquae theologiae speculativae & morales omnes manuscriptae, item comprehenduntur sub ea omnes libri incompacti immediate subtus in Armario inclusi“.
514

Narozen v roce 1873, křestním jménem Josef., zemřel 1.5.1937 v Praze. P. Wilhelm je rovněž autorem
třídílné monografie o sv. Františkovi (Třebíč : Serafínské květy, 1903), biografií sv. Bernardina ze Sieny
(Brno : Knihtiskárna rajhradských benediktinů, 1905) a sv. Antonína z Padovy (v 3. vyd.. v Praze u B. Stýbla,
1909). Spolu s K. Minaříkem studie o dějinách českých frant. klášterů (Wilhelm-Minařík, 1909).
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svazků, ale použil ho při zpracování, resp. utřídění katalogu bibliotéky v J. Hradci v roce
1932.515)
Výše popisované třídění knihovních fondů nejčastěji známe z jejich soupisů - katalogů a inventářů - tedy základní knihovní pomůcce. Nejstarší zmínka o existenci katalogu
františkánské knihovny pochází z roku 1522 z bechyňského kláštera,516) nejstarší známý
dochovaný knižní soupis je ale až z roku 1620 z Chebu, starší inventáře byly zřejmě zničeny při reformačním úpadku nebo v době válečných let první poloviny 17. století. 517) Bezpochyby totiž existovaly, přinejmenším na základě příkazu papeže Sixta V. jakožto vlastníka
františkánských biblioték z roku 1587: „Nikdo si nemůže z knihovny nic vypůjčit potřebného pro své povinnosti, dokud knihovna nebude mít všechny knihy, svazky i volné listy
sepsány v inventáři. Provinciál jedenkrát ročně za přítomnosti kvardiána inventář zkontroluje a zjistí, zda jsou zapsány nové přírůstky. Poté to musí podepsat. Pokud takto neučiní,
budou nadosmrti zbaveni svého úřadu.“518) Papežské nařízení ohledně nezbytnosti soupisu

515

Jednotlivé obory a podobory podle tohoto katalogu uloženém v JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign.
1 JH 55, jsou: A „knihy duchovní vůbec“ (dále se dělí na 14 podtříd: I. askeze vůbec, II. rozjímání,
III. duchovní cvičení, IV. různé pobožnosti, V. pobožnosti k svatým, VI. křížové cesty, VII. úcta B. srdce
Páně, VIII. umučení Páně, IX. následování Krista Pána, X. úcta k Nejsv. svátosti oltářní, XI. úcta k Panně
Marii, XII. duchovní knihy řádové, XIII. o umírajících a smrti, XIV. o duších v očistci); B „Písmo svaté“
(dále se dělí: I. Bible, II. výtahy z Bible, III. spisy k Písmu se vztahující, IV. konkordance, V. výklady);
C „Hudba a zpěv“ (I. hudba, II. zpěv); D „Dějiny světské“ (I. dějiny vůbec, II. životopisy světských osob,
III. místopis, IV. zeměpis, V. misie a cestopisy, VI. dodatky); E „Dějiny církevní“ (I. dějiny vůbec,
II. životopisy svatých, III. posvátná místa, IV. dějiny řeholní, V. různé dodatky); F „Filosofie a vědy příbuzné“ (I. filosofie vůbec, II. matematika geometrie fyzika astronomie magie, III. poezie a řečnictví,
IV. stavitelství malířství a různé); G „Gramatisté“ (I. slovníky, II. mluvnice, III. řeč, IV. různé);
H „Humanisté“ (dále se již nedělící); J „Bohověda“ (I. dogmatika, II. spisy k věrouce se vztahující,
III. bohovědné traktáty, IV. bohovědná díla, V. ?); J „Právo církevní i světské“ (I. církevní a manželské,
II. spisy k právu se vztahující, III. právo světské); K „Katechetika a pastorálka“ (I. katechismy, II. katechese,
III. spisy vzdělávací, IV. vychovatelství, V. pastorálky, VI. obecná pastorace, VII. pastorace zvláštní,
VIII. různé); L „Látka pro kazatele a katechety“ (dále se nedělící); M „Kazatelé čeští“ (I. obecná kázání,
II. neděle a svátky, III. mariánská, IV. postní, V. příležitostná, VI. různé); N „Kazatelé němečtí“ (shodné
dělení jako u českých); O „Kazatelé latinští“ (dále se nedělí, zřejmě pro nízký počet sv.); P „Spisy polemické“ (nedělí se); Q „Mravouka“ (I. různé morálky, II. zpovědní úřad, III. spisy mravoučné); R „Obřadní knihy“; S „Politika a národohospodářství“; T „Sociologie“; U „Lékařství a vědy přírodní“ (I. lékařské spisy,
II. přírodovědecké spisy, III. různé); V „Řádové věci“ (dále se nedělí); X „Krásná prosa a poesie“ (I. česká,
II. německá aj., III. různé); Y „Časopisy“ (I. české, II. německé aj., III. různé); Z „Různé knihy“ (I. kalendáře,
II. knihy do žádného určitého oboru se nehodící).
516

Přípisek v knize - JČVK, Zlatá Koruna, sign. 2 Be II 28. Viz též kapitola o knihovně v bechyňském klášte-

ře.
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NA, ŘF, 226. Viz též kapitola o chebském klášteře.

518

Bullarium Romanum. Tomus II., s. 452. . Tento text se opakuje také v konstitucích uherské františkánské
provincie schválených 18.11.1659 v Trnavě, akorát periodicita vizitace a revize provinciálem byla snížena
z jednoho na tři roky. Viz Gajdoš, 1943, s. 17-19. Podle slovenského františkánského knihovníka a historika
Vševlada Gajdoše však byla realita odlišná.
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knih pak ještě při pobělohorské obnově připomenula ve svých nařízeních provinční kapitula slavená roku 1632 v Brně.519)
Přibližně od poloviny 17. století získávají františkánské katalogy tematický charakter,
jejich záznamy jsou roztříděny do jednotlivých, výše popsaných oborů, zatímco dříve soupisy obvykle vycházely z pořadí v úložišti, jež ještě nebylo oborové nebo měly nepříliš
důsledné abecední autorsko-názvové třídění, jako zmíněný chebský soupis z roku 1620.
Z iniciativy Bernarda Sanniga jakožto českého provinciála měly být v 80. letech 17. století
sepsány katalogy všech knihoven, k čemuž patrně s výjimkou malých řeholních domů skutečně došlo. Kromě toho měli v řeholních domech vytvořit ještě opisy - druhé exempláře
těchto katalogů, které byly určeny pro provinční archiv v Praze, kde se 27 svazků těchto
soupisů nacházelo ještě před druhou světovou válkou.520) Dokladem horlivé inventarizační
činnosti ve františkánských knihovnách ze Sannigovy iniciativy jsou také četné datované
vlastnické zápisy v knihách ze 60. a 70. let 17. století.521)
Hlavním nedostatkem františkánských katalogů byla skutečnost, že pouze někdy se
našli pokračovatelé, kteří by následovali prvotního tvůrce soupisu a doplňovali jej o nové
přírůstky či kontrolovali úbytky dle revizí. Podobně i samotné knihy a pořádek v nich závisel na konkrétních bratřích se zájmem o bibliotéku, kteří se ne vždy našli. 522) Relativně dobře na tom byly ještě soupisy ze 17. a počátku 18. století, řádová pravidla přikazující řádnou
evidenci knižního fondu byla tehdy nejen v obecné známosti bratří, ale také aspoň v tomto
ohledu částečně dodržována. V průběhu 19. věku již byly katalogy doplňovány pouze zřídka, a to i přesto že mnohé z nich byly v úvodu opatřeny návody, jak v těchto případech
postupovat a příkazy či upozorněními, že připisování nových přírůstků je nezbytné pro pořádek v knihovně a je nařízeno řádovými pravidly. Práce v nesrovnatelně objemnějších
sbírkách než tomu bylo před dvěma sty lety si vyžadovala osobní zájem i píli řeholníka
nebo představeného, jež se ovšem našla pouze někdy, nikoli soustavně po celou dobu fungování konventu a jeho bibliotéky.

519

Vyskočil, 1947, s. 147.

520

Minařík, 1920-1930, rok 1925, s. 277. Pozůstalým torzem tohoto souboru katalogů ze Sannigovy doby
v současném archivním fondu františkánů v Národním archivu jsou soupisy knih z Brna, Opavy, Tachova,
Znojma a slezských Głubczyc (Hlubčic), Jawora, a Kłodzka.
521

Srov. např. Dokoupil-Vobr, 1973.

522

Srov. např. nápis tužkou na skříních knihovny v M. Třebové: „1871 Bratr Vít Laciný laicus podle možností přivedl tuto knihovnu do pořádku a ostatně prosí bi někdo dále pokračoval“ (viz Dokoupil, 1972, s. 287).
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Knihovnický pokrok v konkrétní podobě lístkových katalogů sice františkáni zaznamenali, ale jen dosti omezeně. Lístkový katalog je doložen v konventní knihovně v Chebu,
kde jej patrně ve 20. letech 20. století vytvořil knihovník Bruno Kofr, další byl zřejmě plánován v Plzni, kde byly roku 1950 nalezeny zásuvky pro lístky, avšak prázdné. 523) Své
„vlastnictví“ si františkáni v knihách zpravidla označovali pouze vlastnickým přípisem
perem, od poloviny 19. století pak razítkem konventu nebo jeho bibliotéky. Pouze
u pražského konventu známe jeho tištěné exlibris vlepované do knih. 524) Supralibros používané například u františkánů v rakouském Grazu v podobě oválného razítka o rozměrech
cca 5x7 cm se jménem kláštera525) v českém ani moravském prostředí nebylo zaznamenáno.
Řádové řeholní předpisy 17. a 18. století řeholníkům zakazovaly se svých knih zbavovat, vyřazovat je nebo dokonce prodávat. Jasně to stanovují generální konstituce pro
cismontánskou (zaalpskou) františkánskou větev z roku 1658: „Toto v ctnosti svaté Poslušnosti a pod trestem oběšení i za prostý úmysl nařizujeme, aby nikomu nebylo jakékoli
zaevidované knihy s jakýmkoli záměrem prodávat, zcizovat, vyměňovat, darovat nebo jiným způsobem vyjímat, ale všechny knihy, o nichž je řeč, když jsou odneseny z konventu
ven, mají se vrátit; Ať si uvědomí ti, jež proti tomuto konají, že jsou vystaveni trestu exkomunikace podle bully Pia V.“526)
Několik prodejů starších knih z 15.-16., ať již tisků nebo rukopisů, do soukromých
nebo státních rukou bylo u františkánů zaznamenáno okolo poloviny 19. století. 527) Jakkoli
se tyto skutky prováděné oficiálně řádovými představenými mohou jevit jako projevy kulturněhistorické bezohlednosti, je nutno na ně nahlížet v kontextu doby jejich prodeje. Po
josefínském „postátnění“ církve se razantně změnil způsob finančního zabezpečování klášterů. I když františkáni nepřišli o žádné velké statky, ale „jen“ o almužny a zpravidla úroky
z fundací, jejich finanční zabezpečení bylo oproti dřívějšku jednoznačně horší, už vzhledem k poklesu kněží, od jejichž počtu se státní renta vyplácela. Navíc „staré“ knihy ze
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Cheb - NA, ŘF, 2735; Plzeň - NA, SÚC, 56. Podrobněji viz kapitoly o chebském a plzeňském klášteře.
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Reprodukce v obrazové příloze.

525

Viz Lackner et al., 2006, s. 68 - Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz, sign. A64/40.

526

Constitutiones et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis ..., Kapitola 6, č. 14.

527

Podrobněji viz kapitoly o knihovnách v Dačicích, Praze-N. Městě u P. Marie Sněžné a Uherském Hradišti.
Nejvzácnější z nich byly pražským kvardiánem za 800 zlatých prodané tři rukopisné graduály ze sklonku
15. století.
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sklonku středověku, renesance nebo i barokního období ztratily na využitelnosti vzhledem
k aktuálním potřebám řeholníků a až na výjimky ležely nepovšimnuty někde v policích.
Františkánské knihovny byly, přinejmenším do 20. století, stejně jako u ostatních
dvou sledovaných řádů určeny výhradně pro potřeby samotných řeholníků a pouze jim bylo
umožněno do knihoven vstupovat a knihy si půjčovat. Pozdně středověké a humanistické
klášterní knihovny přístupné také veřejnosti známé z Itálie nebo předpokládané
v Německu528) nejsou v českých zemích (snad s výjimkou Chebu) zatím doloženy ani naznačeny. Zákaz vynášet knihy bez svolení pověřené osoby pod řeholní poslušností
a trestem exkomunikace latae sententiae takto vyhlásil pro celý řád papež Sixtus V. jako
vlastník františkánských knihovních fondů dne 3. října 1587.529) Toto nařízení se týkalo
rovněž odnášení knih do cel a umožňovalo tedy jejich četbu a studium pouze v prostorách
knihovny, jež ovšem zřídkakdy byly ve františkánských klášterech pro tento účel vybaveny. Proto o několik desítek let později Kliment VIII. toto omezení zrušil, povolil bratřím
půjčovat si knihy do svých cel a trest exkomunikace omezil pouze na krádeže knih. 530)
Text tohoto papežského nařízení připomínají opakovaně i pozdější výše zmíněné
provinční konstituce z druhé poloviny 18. století včetně exkomunikace za jejich porušení.
Tento trest vyloučení z církevního a spasitelného společenství vycházel patrně z vyššího
církevního nařízení nebo praxe. V praxi se jednalo o zamítnutí udělování svátostí, vyloučení z řádového společenství a odmítnutí církevního pohřbu, v důsledku dle křesťanské víry
ideální předpoklad pro věčné zavržení. Podobně také statuta uherské provincie z roku 1659
nařizují exkomunikace, zatímco podle jejich předchůdců z 15. října 1649 (tedy starších než
námi zmiňované české) jen „provinilce trestá představený podle vlastního uvážení.“
S pravidly uherskou provincie je shodný rovněž dovětek, že trestu exkomunikace může
provinilce zbavit jedině provinční ministr, kromě případu, že viník leží na smrtelném loži. 531) Jen za pouhý úmysl nařizovaly provinční konstituce schválené v Brně roku 1653
mírnější trest, totiž spoutání ve vězení. Na druhou stranu bylo bratřím výslovně povoleno si
knihy půjčovat mimo knihovnu, ovšem pouze se svolením knihovníka či představeného.
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Lehmann, 1957, s. 15. Z Italských je nejproslulejší Malatestiánská knihovna v Ceseně, o ní viz výše
v kapitole o knihovnách Menších bratří ve středověku.
529

Bullarium Romanum. Tomus II., s. 452.

530

Holzapfel, 1909, s. 554.

531

Viz Gajdoš, 1943.Trest exkomunikace za odcizení knihy uvádějí také pravidla strahovské premonstrátské
knihovny z roku 1672. Viz Pražáková, 1970.
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O vypůjčení knih do svých cel měli podle různých textů řádových nařízení
a poznámek v katalozích největší zájem zejména řádoví lektoři a kazatelé. Absence přesnějších pravidel a zejména evidence výpůjček vedly ovšem k tomu, že knihy nebývaly vraceny a navíc se míchaly s knihovničkami, které měli tito řeholníci připsány k osobnímu
užívání. Někteří františkánští knihovníci si uvědomovali nezbytnost evidence výpůjček pro
pořádek v knihovně. Jako první tak konal Bernard Sannig ve svých knihovních pravidlech
platných v celé provincii, kde píše: „Když se vyjme kniha z knihovny, je potřeba poznamenat místo (signaturu) a knihy i půjčujícího je třeba zapsat na tabuli nebo knihu pro tento
účel v knihovně připravenou.“ Tyto předpisy však postupně upadly v zapomnění a nebyly
dále dodržovány. Bližší evidence výpůjček nám ani nejsou známy, ale například
P. Eleuterius Ritter, knihovník v Kadani roku 1777 nařizuje svým pokračovatelům postupovat takto: chce-li bratr nějakou knihu či knihy, ať zapíše na lísteček jejich tituly, knihovník ať je vyhledá a onen lísteček uschová. 532) Rovněž má dbát na řádné navrácení všech
výpůjček, pokud je řeholník přemístěn do jiného konventu nebo zemřel. Podle formulace:
„aby v cele nebyly druhými [řeholníky] záhy knihy přebrány a nato odtud odneseny,“ se
zdá že knihovník měl s podobnou událostí přímou či nepřímou zkušenost. Jelikož případně
vedená výpůjční agenda neměla archivní charakter, ani se dodnes nedochovala
a neumožňuje nám lépe nahlédnout do běžné výpůjční praxe ve františkánské knihovně.
Pouze v katalogu z Hejnice z let 1854-1869533) je vloženo několik lístečků přibližně
z 80. let 19. století s opsanými tituly knih, na jednom z nich je též jméno kněze Floriana.
Jedná se nejspíš o pozůstatek výpůjční evidence, jejíž torzovitost ale neumožňuje příliš
usoudit o jejím fungování. Problémy s vracením knih řeholníky do konventní sbírky neustaly ani ve dvacátém století, jak je zřejmé ze soudobého katalogu z Bechyně, kde je
u jednotlivých titulů, zejména u stále více populární beletrie, poznámka o ztrátě nebo poškození bez možnosti nalezení či snad dokonce potrestání viníka.534)
Půjčování knih světským osobám řádové předpisy všeobecně zakazovaly, shodně se
vyjadřují i Sannigovy knihovní zákony z roku 1685, jejichž znalost byla asi v českém prostředí nejlepší. Přestože původně ani kvardián nesměl povolit výjimku tohoto zákazu,
k občasným výpůjčkám přece jen docházelo a to před zmíněným rokem i později. Jasný
doklad ze 16. století se zachoval v přípisce v prvotisku tachovského kláštera. Jeho kvardián
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Úvod katalogu uloženého v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze, sine signo.

533

Uložen tamtéž.

534

JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 40. Více o katalogu i ztrátách viz kapitola o bechyňském klášteře.

134

vypůjčil knihu o Kristově životě českému humanistickému básníkovi Prokopu Lupáčovi
z Hlaváčova, jenž od roku 1569 působil v Domažlicích a stýkal se s učenci v západních
Čechách. 535)
Opětovně zákaz půjčování vyhlásilo provinční definitorium ve Wrocławi 13. září
1739: „Žádné světské osobě nebo členu jiného řádu nebo církevního postavení nemůže být
poskytnuta (půjčena) jakákoli kniha z bibliotéky, ani Otcům na fary s sebou odnášet knihy.
Máme již totiž jistou zkušenost, že podobnou opovážlivostí byly mnohé knihy z konventů
odcizeny.“536) Závěr tohoto nařízení jasně ukazuje, že k půjčování mimo klášter příležitostně docházelo a bohužel i palčivou zkušenost s ním. Vymáhání nevrácených výpůjček bylo
jistě nesnadnou či zda vůbec reálnou záležitostí, neboť dle zmíněných předpisů nebyli ani
sami františkáni skutečnými vlastníky svých knih a navíc nebylo radno se příliš domáhat
soudní či jiné vyšší pomoci, neboť samotný akt vypůjčení byl zakázán a vše probíhalo mimo právo. Podobně také v nařízeních pro kadaňské knihovníky z roku 1777537) je připomínán zákaz půjčování mimo klášter spolu s připomínkou případného trestu exkomunikace.
O něco volněni již ale bylo možno připustit v nejurgentnějších případech vyjímku a se souhlasem místního představeného knihu na dobu tří nebo čtyř dnů světské osobě půjčit.
Postupně tedy docházelo k uvolňování těchto výpůjčních pravidel, snad se na tom
podílela i klesající cena knih. Autor adresáře knihoven rakouské monarchie J. Bohatta538)
zjistil na sklonku 19. věku asi u třetiny františkánských na současném území České republiky možnost vypůjčení i pro osoby mimo klášter, ovšem jen po svolení kvardiána a složení
jistiny. Přibližně stejné množství františkánských konventů na Bohattův dotazník odpovědělo, že jejich bibliotéka slouží pouze řeholníkům, někde ovšem byla „přístupná rovněž pro
přátele.“ Více než dvě stě let stará Sannigova pravidla ztratila platnost, pouze v kadaňském
konventu uvedli přísný zákaz jakéhokoli půjčování mimo klášter s odvoláním na tyto před535

Balbus, Joannes Catholicon. Venetiis, 1487, signatura SVK Plzeň: TV 29309, na fol. V6b „Sub exitum
anni Domini 1576 pridie Kalendas m. Januar. M. Procopius Lupacius comodato accepit a venerabili fratre
Jacobo Magnasso Guardiano coenobij Mijsensi librum Ludolphi Carthusian de vita Christi ad restitutionem“.
Viz též Klausnerová, 1990, s. 10, 52.
536

„Nulli saecularium vel alterius ordinis aut status Ecclesiastici Persone liber aliquis Bibliothecae concedatur, neque Patres ad Parochos exeuntes libros secum ferant, experientia enim compertum est, simili ausu libros multos Conventibus esse sublatos“, viz regesta provinčních nařízení od r. 1614, s. 26 druhé paginace NA, ŘF, rkp. 68. Že se nejednalo o neopodstatněný zákaz naznačují i pravidla kadaňského knihovníka
P. Rittera z roku 1777. Bibliotéku zde srovnává se sakristií, rovněž úložištěm cenností, do níž nemůže mít
přístup žádná světská osoba, ale jen sakristián a jeho pomocník. Viz Úvodní list katalogu knihovny kadaňských františkánů z roku 1777 - Knihovna františkánů u P. M. Snězné v Praze, sine signo.

537

Viz úvod katalogu téhož kláštera uloženého v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze, sine signo.

538

Bohatta-Holzmann, 1900.
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pisy a další papežská nařízení. V Jindřichově Hradci knihy půjčovali veřejnosti, avšak někdy kolem roku 1900 to musel kvardián zakázat, neboť se jim mnohé knihy již nevrátily
zpět. Pouze výjimečně byl přístup povolen odborným badatelům, vždy však za souhlasu
a stálého dozoru knihovníka. 539)
Obecně byly františkánské knihovny v Čechách a na Moravě na přelomu
19. a 20. století uzavřenější než v klášterech na jihu monarchie. Například v Dubrovníku
byla bibliotéka otevřena pro veřejnost denně od 9 do 12 hodin nebo v městě Sinj
v Dalmácii „komukoli v jakoukoli dobu.“ V nově zřízeném řeholním domě v Českých Budějovicích - Čtyřech Dvorech měl jeho představený Celsus Létavka, dosud knihovník
v Hájku, na počátku 40. let 20. století přímo zřídit bibliotéku určenou pro farníky a další lid
z města. Je zde zřejmý výrazný postup v pojetí účelu klášterní knihovny a její otevřenosti.540)
Výjimečně ovšem řeholníci byli ochotni půjčit i staré tisky, zřejmě však jen prověřeným či známým osobám. Knězi Viktoru Michkovi pobývajícímu tehdy ve Lnářích takto
například plzeňsští františkáni půjčili v létě 1931 spisy sv. Františka a Antonína vydaná
v Stadt am Hof roku 1739.541)

Osobní knihovny řeholníků
Minorité a františkáni měli oproti kapucínům větší soubory knih ve vlastním držení.
Rovněž i zde se projevuje rozdílné praktické pojetí chudoby u těchto tří řádů, které obecně
znamenalo nižší nebo vyšší příjmy a v návaznosti na nich utrácení, ať se již týkalo čehokoli
včetně knih. Zpravidla se záležitost týkala řeholníků na vedoucích postech, tedy kvardiánů
případně provinciálů a provinčních definitorů. Především to byli ovšem lidé vzdělaní,
u mnohých to můžeme doložit funkcemi lektora na řádových studiích, titulem doktora nebo
magistra nebo alespoň kazatele. Na pozice představených se dostali díky svým intelektuálním ale i jistě i duchovním schopnostem. Na druhou možnost jim řídící funkce umožňovaly
přístup k finančním prostředkům, rozhodování o jejich použití a i určitou nezávislost díky
prostorové vzdálenosti dalšího výše postaveného představeného, jemuž byli zavázáni po-
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Tamtéž. Viz též kapitoly o kadaňském a hradeckém klášteře.

540

Viz též kapitola o klášteře ve Čtyřech Dvorech.

541

Viz poznámka v inventárním seznamu z 20. let 20. stol. - Západočeské muzeum Plzeň, sign. 511 A 9 (viz
též kapitola o knihovně v plzeňském konventu).
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slušností. Knihy v soukromém užívání podle vlastnických zápisů ve svazcích samých obvykle přecházely do knihovny konventu, kde bratr, který je používal, zemřel, 542)
v některých případech je řeholník daroval jinému bratru rovněž k soukromému užívání. To
vše i přesto, že první česká provinční statuta schválená na kapitule v Koźle (Kozlí) roku
1471 nařizují: „Knihy zesnulých bratří nemají být rozdělovány, jedině na provinčních kapitulách.“543) Jednalo se o české specifikum bez opory o generální řádové dokumenty. Vycházelo snad z nějaké negativní recentní zkušenosti, kdy o knihy zesnulého bratra vznikly
spory. Kapitula v Kłodzku o devět let později také toto nařízení zrušila a o knihách zesnulých dále rozhodovali nejspíš místní představení po konzultacích s knihovníkem, byl-li
ustanoven.
Spolu s představenými měli největší privilegia k osobnímu „vlastnění“, tedy přesněji
užívání knih, a to v jakékoli větvi prvního františkánského řádu, lektoři, kteří potřebovali
literaturu pro vlastní vzdělávání, výzkum, ale především pro výuku a přednášky. Dalšími
upřednostňovanými, jimž mohly být do osobních cel svěřeny knihy, i když někdy
v omezeném množství, byli studenti a kazatelé. Mezi františkánskými studenty existovala
i v prvních stoletích sháňka po nezbytné literatuře, jak ji znají návštěvníci škol i dnes. Podle nejstarších observantských (tzv. martiniánských) konstitucí z roku 1430 měly být novicům při vstupu do řádu zabaveny všechny knihy. To však, přinejmenším v českých zemích
včetně Slezska, neplatilo dlouho. Již první konstituce samostatné české provincie schválené
na kapitule v Koźle (Kozlí) roku 1471 nařizují: „Žádný představený nebo bratr ať nebere
novicům nebo novým bratrům se sliby jejich knihy nebo svazky pod trestem jejich zabavení. Ať mezi nimi a ostatními bratry nejsou vzájemně vyměňovány knihy, svazky nebo obrazy bez povolení představených, ani drobné pozornosti ať nejsou dávány nebo přijímány
bez povolení, ani jejich vracení zpět bez povolení.“544)
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Takto to například i nařizují pravidla pro knihovníky sestavená roku 1777 P. Eleuteriem Ritterem
v Kadani, součást katalogu téhož kláštera uloženého v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze, sine signo.
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Cap. VI: „Item quod libri fratrum decedentium non distribuantur nisi in capitulis provincialibus.“ Text
dochován v rkp. v NK, sign. XIV.H.22, fol 76r. Viz též: Fussenegger, Geroldus. Statuta Observantium Provinciae Bohemiae annis 1471 et 1480 condita. Archivum Franciscanum historicum, 1954, vol. 47, N. 3/4,
s. 367-384.
544

Kapitola 9. „Nullus prelatus aut frater alius occupet fratres novitios vel professos inuentes inscriptura quinternorum vel librorum sibi fiendorum sub peam privationis illorum librorum vel quinternorum. Et non fiant
commutatos inter fratres librorum quinternorum aut ymaginum huiusmodi sine licentia prelatorum; et munuscula non tentur aut recipiam sine licentia...“. Téměř shodný text opakovaně schválila také kapitula slavená
v roce 1480 v Kłodzku, viz 9. bod jejich provinčních nařízení. Jejich text dochován v NK, rkp. XIV.H.22,
fol. 94r.
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Zvláštní postavení co se týče vlastnění měli řeholníci ve vyšších církevních funkcích
nebo šlechtického původu, jako byli například Jan Filipec nebo v 17. století kazatel Jan
Adam Benevenut hrabě z Deblinu. V obou případech byly jejich osobní sbírky považovány
přímo za jejich vlastnictví. 545)
Ne všichni františkáni si ale pořizovali a shromažďovali jen knihy jim skutečně nezbytné a potřebné „pro svou službu". Vyplývá to z nařízení provinčního definitoria
v Kłodzku z 13. srpna 1730, kde řádoví představení zakázali všem si nakupovat nebo usilovat o nákup breviářů velkých formátů určených pro modlitbu v chóru bez výslovného
(písemného) svolení ministra provinciála. 546) Stanovit přesnější poměr množství knih
v konventní bibliotéce a v těchto knihovničkách v celách není zcela možné, neboť zatímco
o společných sbírkách se dochovala svědectví v podobě jejich katalogů, informace
o osobních knihovnách pocházejí vesměs s přípisů v dochovaných knihách a případné soudobé soupisy, byť zřejmě příležitostně vznikaly, z českého prostředí neznáme. Například
v bavorském Regensburgu se však podobný soupis knih v celách ze sklonku 18. století dochoval a množství svazků v pokojích řeholníků odpovídalo asi polovině velikosti společné
knihovní sbírky. 547)
Nejen v době středověku548) měly osobní knihovny bratří také své kritiky i vně řádu.
Hrabě Bernard Ignác Bořita z Martinic (†1685), fundátor konventu ve Slaném, když věnoval řeholníkům část své knižní sbírky, vymínil si tento předpoklad: „Daruji knihy pod
podmínkou, že do jednotlivých cel bratří budou přiděleny vždy nejvíce dvě případně tři
knihy. [Běžný] kazatel vždy vše jen u sebe chce mít, i když již dosud má tolik knih. Ostatní
pak trpí a brblají.“549) Na základě podobných slov a jistě i vlastního sebekritického uvážení
se řeholníci pokoušeli dostat knihy v celách bratří pod kontrolu. Takto i již zmiňované provinční konstituce z roku 1653 v 5. kapitole nařizují: „Mají být uchovávány všechny katalogy knih, které jsou uloženy v celách, představenému předkládány, a ten, pod trestem neposlušnosti, může povolit ty [knihy], které [řeholník] potřebuje k vykonávání svého úřadu
545

Více viz kapitoly o knihovnách v Dačicích a Uherském Hradišti.
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„Nullus quoq3 sibi procuret vel procurati faciant magnum Breviarium sub quadripartitum sine expressa
licentia ARP Min. Provincialis“, viz regesta provinčních nařízení od r. 1614, s. 19. druhé paginace - NA, ŘF,
rkp. 68.
547

Schmid, 2005, s. 464.

548

Srov. kapitola o knihovnách Menší bratří ve středověku.

549

Dopis B. Martinice komentující jeho knižní dar - NA, ŘF, 2837: „... reliquos parvos libros dono eam
tamen conditione, ut in singulas cellas ad minus duo si non tres concedantur ne Dn. Concionator omnia solus
habeat et tot libris iam ante habitis,. inquiam patians et querantut reliqui...“
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nebo zbožnosti nebo své vlastní výuce; množství [knih] ve stylu soukromé knihovny je
třeba se vyhýbat. Bratři laici nemohou mít v celách knihy, kromě jedné či dvou duchovních
(spiritualis) nebo výkladů Řehole. 550) Téměř shodná nařízení se opakují také v o něco mladších knihovních pravidlech Bernarda Sanniga, které měly být vyvěšeny v každém konventu, resp. jeho bibliotéce. Navíc tato Sannigova pravidla zakazují pod těžším trestem dle
úsudku místního představeného přenášet knihy z jedné cely do druhé. V poněkud jiném
duchu zase generální řádové konstituce cismontánské větve z roku 1658 nařizují představeným řeholních domů: „aby v každém konventu bylo určité množství knih, aby ani kazatelé
ani toužící po studiu neshromažďovali a nepřinášeli si knihy vlastní.“551)
Solidní vlastní knihovnu si s sebou do Čech vezl již Jan Kapistrán, blíže neznámé
množství knih měl též na konci 15. století moravský kustod Jan z Brna. 552) K regulárnímu
soukromému užívání knihy bratrem jednotlivcem bylo zapotřebí souhlasu představeného,
nejčastěji patrně místního kvardiána. 553) Ten mohl udělit svolení jednak konkrétnímu bratrovi, ale také knihy obecně připsat určité funkci v konventu vykonávané. Takto se setkáváme se zápisky v knihách: „pro celu kvardiána“, „pro užívání německého kazatele“, „darováno k užití bratry novici“554) a podobně.
Z výše popsaného je zřejmé, že řeholníci měli mít knihy pouze ve svém užívání, uložené v cele, nikoli v majetkovém vlastnictví, které by jim umožnilo si věc odnášet, směňo-

550

„Teneatur quilibet cathalogorum librorum, quos in cella retinet, Superiori tradere, & sub poena inoebedientiae contentus esse iis, quibu ad officii sui functionem, vel devotionem, vel sui propriam instructionem
indiget; & copiam ad instar privatae Bibliothecae prorsus vitare. Fratres laici nequeant habere in cella libros,
nisi unum aut alterum spiritualem, vel Regulae expositorem ; verum omni nisu & diligentia suis satisfacere
officiis pro augementando salutaris obedientiae merito adlaborent.“ Tento text, stejně jako pravidla pro půjčování knih řeholníkům a zákaz jejich půjčování světským osobám uvádí i zmíněné konstituce uherské provincie schválení v Trnavě 18.11 1659. Viz Gajdoš, 1943. Důraz na františkánskou chudobu i v oblasti knih je
zřetelný ve srovnání s premonstráty v Praze na Strahově. Podle jejich knihovního řádu z roku 1672 měli představení, novicmistři, profesoři (lektoři) a kazatelé povoleno mít u sebe 20 knih, ostatní kněží 15 a bratři laici
10 knih z konventní sbírky. Knihy získané vlastní přičinlivostí mohli mít v libovolném množství a nakládat
s nimi dle vlastního uvážení. Viz Pražáková, 1970.
551

Constitutiones et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis S. Francisci de Observantia ...1658. compilata, Cap. 6., N. 12: „Current insuper Superiores, ut in quolibet Conventu, aliquis librorum numerus sit, ne
Praedicatores, & qui studii vacant, libros secum deferre cogantur.“ Téměř shodně se vyjadřují i konstituce
uherské mariánské provincie z roku 1659, viz Gajdoš, 1943, s. 17.
552

Srov. přípis v dačickém prvotisku Rob. Caracciolus. Sermones de laudibus sanctorum. Augustae, 1489
poznámka: „fr. Johannes de Bruna custos Moraviae hunc librum disposuit.“ Viz Dokoupil, 1972, s. 268-269.
553

Srov. např. vlastnický zápis na prvotisku Kapitulnej knižnice v Bratislave, sign. Concion 151: „Iste liber
[con]cess9 est Ad usu[m] fr[atr]is tome de gyvla per Reuere[ndi]s. p[at]rem f[ratr]rem emericu[m] de e¯ vijs“.
Viz Kotvan, 1959, č. 64.
554

„pro cella guardiani“ „pro usu concionatoris Germanici“, „donatus ad usum FF. Novitiorum“. Srov. též
Gajdoš, 1943, s. 31, 33.
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vat nebo prodávat. Ne všichni to takto zřejmě vnímali, proto česká statuta schválená roku
1662 v J. Hradci za provinciála Konstantina Dubského (1662-65) v kapitole o chudobě
přikazují: „Bratři přecházející z jednoho konventu do druhého nebo jinam ať si s sebou
neberou žádnou knihu, ani nečiní do knih své vlastnické poznámky.“ Totéž platilo i o jiných mobilních věcech jako sandály nebo obrazy, i když byly získány vlastním úsilím řeholníka. „Cestující nemají ve svých zavazadlech nosit pracovní oblečení, ale breviář, jinou
zbožnou [modlitební] knihu, jeden nebo dva šátky. … Osvobozeni od tohoto jsou kazatelé,
lektoři a studenti se svými rukopisy. 555)
Přesto si řeholníci knihy mezi sebou také vzájemně vyměňovali nebo darovali, snad
vědomi si potřeb druhého více než vlastní chamtivosti. Pěkný příklad z prostředí irských
františkánů se zachoval v knihovně hájeckého konventu. Katalog irských katolických mučedníků z poloviny 17. století Propugnaculum catholicae Veritatis od původem irského
avšak v české provincii působícího františkána Antonína Bruodina měl pro svou vlastní
potřebu Antonín Gernon, člen irské františkánské koleje v Praze556) díky svolení a jistě
i z daru samotného autora. „Se svolením“ a samozřejmě i věnováním bratra Gernona pak
knihu používal Antonín O’Neill (Donili) starší, kvardián irské koleje v letech 1705 a 1707,
a po něm ještě František O’Kelly (Skell) působící v Praze do roku 1782. Neznámým způsobem nakonec kniha skončila ve františkánské bibliotéce v Hájku u Unhoště.557)
Postupně v průběhu 19. a pak i 20. století spolu s klesající cenou a tím i vnímání
materiální hodnoty knih přibývalo těchto osobních knihovniček „ad simplicem usum“.558
Jednu z nejvýznamnějších vlastních knihoven 20. století měl profesor teologie a děkan
pražské teologické fakulty Jan Kapistrán Vyskočil. V jeho osobní pozůstalosti se dochovalo torzo jejího lístkového katalogu, který pro svou neúplnost sice neodhaluje objem sbírky,
555

„Nec quidpiam de paupere supellectili, quam in celli ad usum simplicem habuerunt, uti decentonibus,
crepidis, imaginibus, &c. nec de propria industria acquistis, uti sunt flores & florum cepae ex Conventu ad
alium Conventum aliiquid secum transportent, aut illo modo sub quocunque praetextu, saecularibus vel Ecclesiasticis personis ante suum abitum relinquant aut donent, nisi cum expressa, & scripta licentia P. Min.
Provincialis ; idque sub gravissimis poenis edidem arbitrariis contravenientivus infligendis observari volumus
& mandamus. Neque itinerantes sarcinas gestent opificum more, sed Breviario, aliquo devotionis libello, uno
vel altero strophiolo, contenti iter peragant, tanquam peregrini & advenae in hoc saeculo. Privare tamen Concionatores, Lectores & Studiosos suis scriptis hic non intendimus“ -- Kap. VI, Odst. IX. Statuta, constitutiones et decreta Fratrum Minorum ... 1662, s. 34.
556

Roku 1689 zmiňován jako student arcibiskupského semináře. Viz Pařez-Kuchařová, 2001, soupis členů
koleje na s. 159-170.

557

„Ad usum Fr. Ant. Gernon a Pontana ex liberalitate authoris 1669. Ex liberalitate P. Gernon ad usum Fr.
Ant. Donilli denuo ex liberalitate P. Ant. Donilli ad usum Fr. Franc. Skell“ - Viz katalog A.Spálenky z roku
1883 - NA, ŘF, inv.č. 2643.
558

Stejná situace byla i na Slovensku. Srov. Gajdoš, 1968.
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ale je z něj zřejmá preciznost P. Vyskočila. Obsahově v dochovaných lístcích dominují
historická díla, samozřejmě se zaměřením na církevní dějiny, více děl je o období středověkém, církvi byzantské a slovanské.559)
Ani moderní doba však nevymýtila kritiky osobních knihoven bratří, přinejmenším
z jejich samotných řad. Proti knihám „vlastněným“ řeholníky protestoval u provinciála
Klemense Minaříka nebo Jana K. Vyskočila někdy mezi roky 1945 a 1948 tehdy v Plzni
pobývající bratr Remigius Janča.560) Jako řešení pro podporu konventních sbírek navrhuje
pravidelné rozesílání seznamů literatury doporučené pro nákup jednotlivým konventům:
„Rozřešení otázky knih a.s.u.561) Myslím, že každý by rád řekl: Byl bych rád, kdybych se
s tím nemusel tahat. Je to podivné, když se mladý františkán stěhuje s 11 bednami např.
z Plzně.562) Druhý po něm nenajde v knihovně zase nic pořádného a tak ho bude následovat. A přece jsme si tolikrát řekli v klerikátě, že to dělat nebudeme. Proto prosím a jistě mi
ostatní rádi přizvukují: kdyby se asi jednou za půl roku rozeslala encyklika, které bohovědné (zvlášť běžné bohoslovné příručky - dogmatika, morálka, právo, církevní historie) se
mají obstarat pro konventní knihovnu. Nejlepší, kdyby měl literaturu v evidenci někdo
z klerikátu. Tak se požehnaně předejde hromadění knih a.s.u. ... Kolik se tím také předejde
všelijakým postranním doprošováním se laiků o zaplacení, darování peněz na knihy aj. ...”.

Vydávání knih
Z plodných řad františkánů vzešlo nemálo hodnotných literárních děl, pro jejich zveřejnění bylo nutno se ovšem postarat i o jejich publikování. Podle provinčních konstitucí
z let 1653 a 1662 k tomu bylo potřeba svolení generálního řádového ministra. Teprve novější verze statut z roku 1686 toto nařízení zmírnila a svolení k vydání převedla na provin559

Torzo katalogu dochováno v NA, ŘF, 2573, fasc. 9. Více o P. Vyskočilovi viz výše v Úvodu.

560

Viz jeho dopis - NA, ŘF, 2795. P. Janča se narodil14.10.1919 v Guntramsdorfu (Rakousko) v rodině dělníka, pokřtěn Rudolf. Od roku 1920 rodina pobývala na Moravě, například v Bánově u Uherského Brodu.
Rudolf absolvoval gymnázium v Kroměříži, kde také vstoupil do řádu. Středoškolská studia dokončil v Praze,
kde od 1941 docházel na bohoslovecké učiliště, vysvěcen byl 1944. Pobýval v konventech v Praze, Plzni a U.
Hradišti, po likvidaci řeholí na jaře 1950 žil v ilegalitě u boromejek v Praze a Prachaticích. 10.9.1952 byl
zatčen, a v procesu „A. Jarolímek a spol.“ odsouzen o rok později na 9 let odnětí svobody, z toho si rok odpykal na samotce. Po propuštění a uvolnění poměrů působil jako farář v Boršicích u Blatnice, byl vyhledávaným zpovědníkem a exercitátorem. Zemřel 17.3. 2001 ve Slavičíně. Viz Skála, 2006 a řádové nekrologium
(cit.).
561

ad simplicem usum - k použití jednotlivcem.

562

Srov. analogii sv. Jana Kapistrána, který o pět století dříve také musel k transportu svých knih použít vůz
(viz kapitola „Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy“).
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ciály. 563) Také pro dotisk a novější vydání byl nezbytný souhlas provinčního ministra, který
rovněž měl být obeznámen, když někdo začal nějaké dílo vůbec psát. Trestem za nedodržení tohoto nařízení bylo zabavení aktivního i pasivního hlasovacího práva v řádu na dobu
pěti let. Rovněž censory pro církevní schválení obsahu si nemají řeholníci vybírat sami
podle své vůle, ale žádat osoby určené provinciálem.
Jak konkrétně probíhal proces vydání františkánského díla na sklonku 17. století se
můžeme dovědět ze smlouvy s norimberským knihkupcem Johannem Ziegerem týkající se
vydání učebnice Amanda Hermanna Ethica sacra scholastica speculativo-practica z roku
1696.564) Českou františkánskou provincii zde zastupuje její pražský apoštolský syndik
a dobrodinec, novoměstský měšťan Fidel Weibl (†1722). Řehole bratřím zakazovala manipulovat s penězi a uzavírat obchodní smlouvy. Jelikož finanční kontrakty byly ve společnosti nezbytné, ustanovovali si řeholníci z řad svých příznivců důvěryhodného člověka syndika, jehož pověřili přebíráním, úschovou a předáváním peněz. Smlouva s tiskařem do
určité míry stanovuje vzhled tisku - má mít dva svazky ve foliovém formátu, použitým
písmem tzv. Cicero antiqua, mít dvoubarevný titulní list s dřevořezovým františkánským
znakem, jednu mědirytovou přílohu podle podkladů autora, jejíž vyrytí i vytištění ovšem
zajišťoval již vydavatel Zieger. Nechybí samozřejmě ani obchodní podmínky zavazující
tiskaře k odevzdání 300 exemplářů P. Hermannovi a zároveň zakazující prodej knihy na
území Čech, Moravy a Slezska. Zmíněných 300 kusů bylo tedy určeno pro šíření na území
vlastní provincie, které si chtěli františkáni zajišťovat sami, nejspíš prostřednictvím svých
konventních studií i dalších škol. Nemalá část byla bezpochyby určena pro potřeby samotného řádu a do jeho knihoven. Syndik za ně zaplatil vydavateli relativně nízkou částku celkem 400 zlatých. Při vydávání spolupracoval Johann Zieger ještě se svým častým spoluvydavatelem Georgem Lehmannem a vytištění tohoto moralistického díla zajistili
u Würzburgského tiskaře Joba Hertze, který později zanechal své tiskařské profese a roku
1712 vstoupil do řádu minoritů.

563

Konstituce z let 1653 a 1662 (v obou kap. V, odst. IX), viz výše. V exempláři tištěných statut z roku 1653
v MZK (signatura ST 1-7218) je změna na provinciály opravena perem. O statutech z roku 1686 viz Kašpar,
2005, s. 233.
564

Smlouva - NA, ŘF, č. 2592. Text smlouvy vydal Kašpar, 2005, s. 261-262. Reprodukce 1. strany viz Beneš et al., 2004, s. 63-65. Hermannovo dílo popsáno v Knihopise č. 4742 a 4743. Srov. též Hermannův životopis od Klemense Minaříka - MZA, Františkáni U. Hradiště, i.č. 6.
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Nejen v období převládajících rukopisů, popsaném výše, ale i u tisku řeholníci hleděli
v duchu své chudoby do jisté míry omezit vznik, tedy již tištění vlastních zdobených knih.
Provinční definitorium v Praze v září 1712 tak zakázalo „dávat k vytištění these nebo jiné
knížečky s obrázky, ale pouze [knihy] v prostém vzhledu.“ Písemnou výjimku k tomu mohla udělit pouze provinční kapitula nebo na základě svolení výše postavená osoba, která zřejmě tisk díla sponzorovala. 565)
Také ve 20. století i dnes františkánské řády v České republice vydávají nebo častěji
se spolu s ostatními vydavatelstvími podílejí na publikování děl svých bratří. 566) V říjnu
1944 například došel do pražského kláštera dopis z olomouckého nakladatelství Velehrad,567) že se zaobírají myšlenkou zřízení edice pro vydávání děl velkých františkánských
světců (Bonaventura, Scotus, Laurentius da Brindisi) a prosí pražského kvaridána Metoděje
Řezníčka o jeho názor a potažmo i podporu k této aktivitě, kterou zřejmě následně zhatily
válečné události.

565

Regesta provinčních nařízení od r. 1614 - NA, ŘF, rkp. 68.

566

Srov. seznam použité literatury, např. Beneš et al., 2004; Matějka, 1999 a 2002; Wilhelm-Minařík, 1909,
sborníky Svatý František a Čechové (1926) a Historia Franciscana II (2005).
567

NA, ŘF, 2571.
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Knihovny v kapucínských klášterech
Kapucíni přišli do Čech zejména jako misionáři, jejich úkolem bylo pastýřsky sloužit
prostému lidu. Tato služba spočívala v slavení bohoslužeb, ale také v kázáních, zpovědní
činnosti a různých lidových projevech zbožnosti jako jsou poutě. Z toho vycházel
i charakter jejich knihoven. Až na výjimky nebyly nijak bohatě zdobené či honosné stejně
jako celý zbytek kláštera. Jejich účel byl praktický: poskytovat informace pro co nejlepší
život s Bohem a službu lidem. Knihovna byla nejčastěji uložena v nějaké cele nebo jiné
místnosti, která nebyla účelně postavena pro uložení knih. Jen ve větších klášterech
s několika desítkami řeholníků se setkáváme se speciálně vybudovanými prostorami, pokud
se ovšem nalezl dobrodinec, který takovou stavbu uhradil. Proto interiéry kapucínských
biblioték reflektovaly až na výjimky (Brno, Praha-Hradčany) zaměření řádu na chudobu.
Místnosti knihoven vůbec nebyly reprezentativní, případně jen s velmi skromně zdobenými
regály s knihami. Na rozdíl od minoritů a františkánů se u kapucínů nesetkáváme s čtecími
pulty a také relativně chudé libri catenati jsou v jejich sbírkách pouze pozůstatkem po
předchozích vlastnících. Příčinou může být pozdější příchod tohoto řádu do Čech, až
v 16. století, zejména ovšem jeho jiná orientace. Kapucínští kazatelé a katoličtí misionáři
žili zpočátku ve skromných, provizorních podmínkách a nešlo jim přímo o šíření knižní
moudrosti ve vlastních řadách i mimo ně.
Již první nařízení řádu kapucínů z roku 1530 předpisují, aby bratři měli na každém
svém působišti malou knihovnu s Písmem svatým a dalšími zbožnými knihami.568) Toto
ustanovení v různých formulacích a drobných obměnách zůstalo v řádových konstitucích
dodnes, přičemž bylo doplňováno o několik dalších pravidel týkající se četby, půjčování,
nákupu nebo vyřazování knih. Ve zmíněných konstitucích je povolena a zdůrazněna také
kazatelská činnost kněží, avšak jejich promluvy musí být jednoduché a jasné a žádný kazatel nesmí vlastnit více než 1 nebo 2 knihy. Nikdo ať nestaví studijní řádové domy, pouze
studium Písma a sv. Otců (patristiky) bylo povoleno.
Již během několika let se ukázalo, že knihy shromážděné v společných konventních
knihovnách jsou pro existenci a řádné působení kapucínů nezbytné. Konstituce z roku 1536
tak již v zcela jiném duchu vyhlásily: „Neboť bylo vždy úmyslem našeho laskavého Otce
[sv. Františka - pozn.], aby potřebné knihy bratří byly uloženy ve společném místě a ne
568

Konstituce neboli Nařízení nebo též Stanovy z Albacina (Costituzioni di Albacina, Ordinazioni di Albacina), přesně „Costituzioni delli Frati Minori detti della vita heremitica“.
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soukromém a pro účel lepšího následování chudoby a odstranění všech náklonností
a osobitostí ze srdcí bratří se nařizuje, že v každém našem domě má být malá místnost, kde
má být uloženo Písmo sv. a několik svatých Učitelů. Ovšem neužitečné knihy pohanů, které odedávna činí člověka více pohanem než křesťanem nejsou určeny k ukládáních v našich
domech. Pokud se přihodí, že některé z nich budou nalezeny mají být rozdány chudým
podle nařízení generálního nebo provinciálního ministra.“569)
Generální kapitula v roce 1733 schválila, že v každém konventu má být ustanoven
knihovník jmenovaný provinciálem nebo místním představeným. Jeho úkolem bylo knihovnu udržovat, poskytovat knihy ostatním řeholníkům, zapisovat jejich výpůjčky, případně povolit přístup k fondu lidem mimo řád. V konventu s řádovými studii nezřídka zastával
tuto funkci místní lektor. Mnoho dalších rozhodnutí kapitul a dopisů generálního ministra
bratry vybízelo k rozvoji knihoven, jejich udržování a řádnému zpracování.
Rovněž vedení české kapucínské provincie nezapomínalo ve svých nařízeních na
knihovny. Již Markvard z Halberstadtu, knihovník pražského hradčanského konventu (viz)
a provinční ministr v letech 1682-1686 ve svých nařízeních přikazoval zvláštní péči
o knihovny a archivy. 570 Za provinciála Luciána Hlaváčka z Prahy (1731-34)571) v ohlase
na zmíněné generální nařízení z roku 1733 bylo přikázáno ustanovit knihovníky. „Vyšším
knihovníkem“, prakticky odpovědným za pořádek v knihovně dle inventáře a případné finanční výdaje byl představený kláštera.572) Z hlediska řádu jako celku se nejednalo
o žádnou novinku, s podobným nařízením provinční kapituly ustanovujícím „pilné knihovníky“ se setkáváme v nedaleké tyrolské provincii o století dříve, již v roce 1623.573) Současně bylo v průběhu řízení provincie Luciánem údajně zřízeno několik nových knihoven.
Mezi jeho následovníky, kteří se rovněž zasloužili o rozvoj kapucínských biblioték, zejména instrukcemi o jejich uspořádání a uložení byli Kryšpín Höhel (Höll) z Čilce (z Plzně,

569

Constitutiones Fratrum Capuccinorum, cap. IX., n. 121. In Liber Memorialis. Romae, 1928, s. 405n ;
s. 189. Za autory konstitucí jsou považováni Bernardin z Asti a František z Jesi, kteří stáli v čele Řádu.
570

Monumenta familiae Nicolsburgensis, část I - MZA, Rodinný archiv Dietrichsteinů, i.č. 605. P. Markvard
vstoupil do řádu v září 1649 a zemřel 2.11.1697 na Hradčanech v Praze. Viz Matějka, 2006, s. 283.

571

Narozen 12.5.1683 jako Jan, do řádu vstoupil v listopadu 1699 v Mostě, zemřel 29.4.1736 v Praze na
Hradčanech. Viz Matějka, 2006, s. 293. Srov. též kapitolu o knihovně v Praze-Hradčanech.

572

„Bibliothecarii instituuntur. Supremum Bibliothecarius est P. Guardianus .“ Tamtéž.

573

Hohenegger-Zierler, 1913, s. 123.
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1734-1737), Andronicus Jedek z Nového Jičína (1756-1759) a Antonín Grimm
z Brna (1763-65).574)
V návaznosti na zmíněná generální statuta z roku 1737 a zejména kvůli stále více se
rozšiřujícímu hromadění knih v celách řeholníků vydal provinciál Václav Pfeffer ze Strakonic 16. října 1737 zvláštní statuta pro knihovny. 575) V jejich úvodu je pro odůvodnění
zmíněno stále narůstající množství knih v celách řeholníků, zejména v určitých „funkcích“,
tedy u představených, lektorů a kazatelů. Základním smyslem kapucínských knihoven má
být, aby sloužily společnému užívání, nikoli jen ku prospěchu jediného bratra. Mnozí si
údajně knihy z biblioték vynášejí a uchovávají u sebe bez svolení místního představeného
nebo knihovníka a hromadí ve svých celách, kde se navíc mísí se svazky, jež měli řeholníci
připsány k osobnímu užívání. Některými kapucíny údajně takto bylo nashromážděno více
než sto knih. V takovém případě měl záležitost dokonce řešit sám provinciál při nejbližší
vizitaci kláštera a knihy předat do konventní sbírky, aby tyto „nezůstaly prázdné či jen
s neužitečnými knihami, zatímco ostatní [knihy] nebyly rozptýlené v celách.“ Základním
řešením ale měla být řádná evidence výpůjček. Tu měl provádět knihovník a na zvláštním
lístečku zaznamenávat u jména řeholníka též knihy a jejich signatury, jež má z konventní
sbírky u sebe. Takto mělo být učiněno i zpětně u titulů, které si členové konventu vypůjčili
již dříve. Délka výpůjčky, po jejímž uplynutí měl řeholník knihu vrátit zpět, ovšem nebyla
nijak omezena. Jediným omezením bylo, že kvardián nesmí připustit, aby „všechny dobré
knihy byly do cel odneseny nebo v nich uchovávány na dlouhou dobu“ a kniha může být
komukoli z řeholníků, zvláště v určité funkci propůjčena „ke krátkému užití.“ „Sami lektoři, kazatelé a vůbec čtenáři se mají starat, aby u sebe měli jen přiměřené množství knih
podle svého úřadu a ty knihy, jež potřebují jen zřídka, náleží do knihovny. Ať je předají
otcům knihovníkům a nedávají nikomu jinému, aby k nim i ostatní měli snadný přístup.“
Knihy závažně poškozené neměly být půjčovány vůbec.

574

Kryšpín z Plzně (1734-37) údajně „Bibliothecae instruantur“, za jeho následovníka došlo
k „Bibliothecarum instructio melior commendatur“ a knihy v knihovnách byly očištěny a snad i uspořádány
dle signatur. P. Andronicus z Nového Jičína (1756-59) „Bibliothecarii coordinent Bibliothecam“, Antonín
Grimm z Brna (1763-65) „Bibliotheca commendatur“, což se vztahuje k stavbě knihovny v Brně. Vše tamtéž.
575

NA, ŘK, 72.
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Pořizování knih
Nezbytným předpokladem pro existenci knihovny je akvizice, získávání knih,
k čemuž měli několik možností. Největší soubory knih se do klášterů dostávaly odkazem,
poslední vůlí dobrodinců. Podle vlastnických přípisků lze i dnes mnohé z nich identifikovat, navíc jsou takovéto výraznější dary zapsány v různých kronikách. Nejčastějšími dárci
byli kněží včetně děkanů působící ve stejném městě jako kapucíni nebo v jeho blízkosti.
Osobně se znali a kněží si byli vědomi, že ukládají svůj majetek do dobrých rukou. Navíc
kapucíni často ve svém okolí pomáhali v pastorační službě, zejména kázáním. Knihy odkázané poslední vůlí bývaly i projevem vděčnosti. Dalším zdrojem darů byla šlechta, rovněž
zpravidla místní, která kapucíny osobně znala. Jejich dary nebyly tak časté, ale zato bohatší. Typickým příkladem v Čechách byl dar fundátora kláštera v Rumburku Františka Eusebia z Pötting. Pro jím odkázané knihy byla vybudována samostatná místnost mnohem větší
než běžná knihovna konventní. Chrudimská knihovna zase byla v roce 1719 obohacena
o dar Františka hraběte de Thun, štědrého mecenáše místního kláštera. Klášteru
v Mnichově Hradišti odkázala hraběnka Markéta z Waldsteina svou knihovnu v roce 1728.
Neznámý počet knih věnoval kapucínům též Antonín Strnad (Strnadt) (1746-1799), český
jezuita a astronom působící v klementinské observatoři, profesor astronomie a matematiky,
děkan filozofické fakulty a později rektor pražské univerzity, meteorolog, zakladatel agrometeorologie a fenologie a autor několika odborných spisů. Jeho dar obsahující asi především díla filozofická nebo moralistická byl nejspíš dle uvážení provinciála distribuován do
různých konventů.576)
Odkazy přicházely i z vrstvy měšťanů, čítaly však obvykle jen pár nebo několik desítek kusů. Rovněž jen několik knih obvykle obsahovaly dary předané kapucínům dobrodincem ještě za jeho života. Díky darům se do kapucínských knihoven dostaly i starší tisky
z 16. století, inkunábule a v některých případech i pozdně středověké rukopisy, přestože
první bratři zavítali do Čech až roku 1599. Knih z 16. století není v kapucínských fondech
nijak málo, v České republice tvoří v současné době necelých deset procent starých tisků.
Počty prvotisků se ve středních a větších klášterech pohybovaly okolo několika desítek
kusů.
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Srov. knihy dochované v knihovně Strahovské premonstrátské kanonie. Signatura DM III 8, s tematikou
antické filozofie byla původně v klášteře v Č. Budějovicích, sign. AG IX 98 s Aristotelovou Meteorologií pro
konvent v Jihlavě a moralistické dílo s dnešní sign. AF XIV 81/a zase pro komunitu na pražském Novém
Městě u sv. Josefa. Více o dalších jmenovaných dobrodincích viz příslušné jednotlivé kapitoly o konkrétních
knihovnách.
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Podobně jako i františkáni, byli kapucíni morálně zavázáni za knižní dar protislužbou, často dle dobrodincova přání sloužením Nejsvětější oběti. Takto se třeba v roce 1717
zavázali odsloužit 400 mší, když jim farář v polské Wartě Jan Koblitius, odkázal
418 svazků „krásné knihovny“. Knihy byly určeny pro konvent v Nyse, pro lepší využití se
pak ale dostaly i do Olomouce nebo Kyjova. V těchto konventech byla odsloužena
i poměrná část zavázaných mší. 577) Z neznámého zdroje získal pro rumburské kapucíny
jejich představený Renát z Otmuchowa (1738-40) celkem 61 svazků. Kněží za ně odcelebrovali 140 mší. 578) Eucharistie však ani u kapucínů nebyla jedinou formou modlitby za
donátora. Několikrát se u kapucínů setkáváme s povinností každého čtenáře věnované knihy pomodlit se za dárce Otčenáš, což bylo v příslušné knize pro ten účel perem poznamenáno.579)
Další variantou, jak knihy získat, byl jejich nákup. Peníze byly kapucínům darovány
i ve větším množství, zpravidla šlechtou a bývaly přímo určeny pro rozšíření a další udržování knihovny. Další prostředky získali bratři z drobných almužen. Nákup ale neprobíhal
nepřetržitě po dobu fungování konventu, bylo potřeba, aby v klášteře pobýval nějaký osvícený řeholník, obvykle kazatel, lektor teologie nebo katecheta, který se pořizování ujal.
Nákup se nemohl obejít bez schválení představeného, a tak není divu, že jej nečastěji prováděli právě kvardiáni a superioři konventů.
Mezi jednotlivými řeholními domy fungovala výměna knih, a to přesto, že k tomu
bylo zpravidla zapotřebí souhlasu provinciála. V jednom klášteře takto získávali knihy
v jiném domě nepotřebné. Jinde se zase rozvíjela kazatelská nebo jiná pastorační činnost, či
v konventu začal působit nějaký osvícený kněz a bylo třeba shromáždit literaturu odjinud.
Příkladem mohou být tři exempláře Historia sacra od augustiniána Giovanni Lorenze Berti,
které 28. června 1772 poslal provinciál do mnichovohradišťské klášterní školy. O rok později, v červnu 1773 zase ale putovaly ke studujícím řeholníkům do Roudnice.580)
K přesunům docházelo i po různých katastrofách, jako tomu bylo například v roce 1847
v Třebíči, kdy shořel celý klášter i s knihovnou. Zdrojem heretické literatury bývaly konfiskované sbírky protestantů.
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Historia & prothocollum Conventus Gaiensis 1599-1784 - MZA, E70, rkp. 1.
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SOA Litoměřice, Kapucíni Rumburk, 1.
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SOA Zámrsk, Kapucíni Opočno, č. 3, kniha 1., s. 93 nebo Katalog olomoucké knihovny po r. 1839 - ZA
Opava, depozitář Olomouc, Kapucíni Olomouc, 31.
580

Diarium domesticum kláštera v M. Hradišti, s. 165 - NK, signatura IX.C.25.
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Obsahové složení knihoven
Rozbor obsahového složení knihoven nám umožňuje lépe poznat život kapucínů.581)
Ukázalo se, že charakter sbírek odpovídá tomu, co je o těchto řeholnících známo z jiných
pramenů. Největší část, asi 17 procent, tvoří kázání, jejich koncepty a homilie. Hlásání víry
bylo skutečně nedílnou součástí kapucínských aktivit. Kamkoli přišli, nejprve tam kázali.
Byl to nejúčinnější způsob, jak podporovat katolickou zbožnost skomírající pod vlivem
protestantismu nebo prosté lidské světskosti. Relativně velké množství této literatury je
v češtině, i když kněžím nedělalo problémy studovat a používat texty latinské. Na většině
svých působišť kapucíni hlásali současně i německy, v některých městech s velkým podílem německy hovořícího lidu nebylo třeba českých kázání vůbec. Kromě přehledné literatury obsahující homilie roztříděné podle liturgického kalendáře sbírali kapucíni
i samostatně vydávaná několikastránková kázání pronesená při různých významných církevních i světských příležitostech. Takovýchto drobných tisků, jejichž velké množství bylo
například vydáno při svatořečení Jana Nepomuckého roku 1729 nebo jako připomínka na
tuto událost, najdeme v jednom svazku i 43. 582)
Druhou největší tématickou skupinou je literatura pro rozvoj duchovního života,
správný vztah k Bohu a životu, přijímání dobra a zla, dobrý přístup k modlitbě a jiným projevům zbožnosti (cca 8%). Přibližně do počátku 19. století byla tato duchovní literatura
určena pouze pro kněze a Bohu zasvěcené osoby. Teprve později se objevuje i pro lid.
Zvláštní skupinu v této oblasti tvořili drobné knížečky šestnáctkového formátu ne větší než
10 cm. Řeholníci je měli k dispozici ve svých celách nebo je nosili s sebou a používali pro
soukromé rozjímání. Typickým příkladem bylo kapesní vydání Řehole a Závěti svatého
Františka, na něž navazovala napomenutí k řeholním ctnostem a různé modlitby před a po
mši, k zemřelým, pro dobrou smrt nebo texty pro požehnání. 583) Z ruky člena a tehdejšího
ministra česko-moravské provincie, konkrétně Kryštofa Lehmanna z Lužice (†1716), dlouholetého novicmistra pochází o něco větší svazeček „Rozjímající kapucín“ vydaný roku
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Obsahová analýza byla provedena podle elektronického katalogu brněnské knihovny a vybraného vzorku
sbírek Provinční knihovny na pražských Hradčanech, stav katalogizace v dubnu 2003.
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Stará knihovna brněnského kláštera, signatura 02 F 73.
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Například: Regula et Testamentum Seraphici Patris nostri S. Francisci et quicunque hanc regulam secuti
fuerint, pax super illos, & misericordis & souer Israël Dei... Pragae : typis Archi-Episcopal. apud Jacobum
Schweiger, 1765.
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1708 v Nyse.584) Vycházejíce ze svých přednášek o asketickém životě popisuje v první části jak se správně modlit a meditovat, v druhé části pak v jednotlivých bodech nabízí témata
k rozjímání pro různé části dne a oblasti víry. K připomínání díla serafínského učitele svatého Bonaventury sloužil výběr z jeho díla zpracovaný francouzským františkánem
F. Pothronem, vydaný roku 1738 v Praze.585) Tyto knížečky se v provinční kapucínské knihovně dodnes zachovaly ve velkém množství exemplářů.
Aby mohli kněží učit lidi správnému životu, potřebovali morální teologii, které rovněž nebylo v knižních fondech málo (4,5 %), a díla katechetická. Nezbytností pro každý
klášter a kostel byly liturgické knihy: misály, breviáře, modlitby hodinek. Uloženy byly
v sakristii, kapli nebo kostelním chóru, na místě kde sloužily, což je v některých
i poznamenáno. Většina byla ale u kapucínů i signována stejným způsobem jako svazky
v bibliotékách, zřejmě kvůli evidence majetku. Kláštery měly vlastní filozofická
a teologická studia, takže učebnice i jiná obecná díla scholastiky nebo filozofie musely být
k dispozici. Drobné i obsáhlejší teologické teze z pražské a olomoucké univerzity jsou často svázány dohromady v jednom konvolutu. Pro dobré zvládnutí kazatelské činnosti se klerici učili rétorice.
Všimněme si nyní několika obsahových specifik v kapucínských knihovnách. Prvotním posláním kapucínů v Čechách bylo potlačování nekatolických projevů křesťanství.
Kromě děl protireformačních, kritizujících bludy luteranismu, kalvinismu a dalších, jim
dobře posloužily i samotné knihy heretických autorů, jejichž tisk a vlastnění byly zakázané.
Věnována je jim následující kapitola. Kapucíni usilovali rozdávat lidem nejen zdraví duchovní ale i tělesné a některé jejich bylinné přípravky se staly proslulými. Pro znalost rostlin potřebovali herbáře, pro jejich zpracování díla chemická, samotnému léčení se učili
i z knih anatomických. K vlastnění těchto knih napomínala provinční kapitula v Linci
v červnu 1642: „Ať je v našich klášterech vlastněna kniha, v níž jsou všechny poznatky
lékařství a farmacie zaznamenány, aby se kterýkoli bratr mohl dovědět z medicíny vše, co
kdy bylo zaznamenáno.“586) Jedním z kapucínů, kteří se lékařstvím aktivně zabývali byl
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LEHMANN, Kryštof z Lužic (Christophorus Lusatius) OFMCap. Capucinus meditans. seu via regia tutissima ac rectissima. nec non commoda, facilis, summopere utilis, appriméque necessaria methodus ac modus
meditandi... Nysae : typis Josephi Schlögel, 1708.
585

BONAVENTURA, svatý a POTHRON, François OFM. Bonaventura selectus seu regularis disciplinae &
perfectionis praxis... Pragae : typis Joannis Julii Gerzabek, 1738.
586

Ordinationes Provinciales et Generales. 1614-. Rukopis v Provinční knihovně kapucínů Praha-Hradčany,
nesignováno.
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například Modest z Teplice, který si roku 1686 opsal německou zdravotnickou příručku.587)
Nejlepší anatomickou pomůcku měli kapucíni v brněnské knihovně, samotnou lidskou
kostru. Oborově podobné herbářům byly praktické knihy popisující péči o zahrady a sady.
Co nejvíce potravin si kapucíni snažili vypěstovat sami, k čemuž jim sloužily rozlehlé zahrady.
Jiným posláním kapucínů byly misie, i do Čech přišli z Itálie jako misionáři. Šíření
víry v Boha na cestách se věnovali i později, proslulé jsou zejména české misie do Ruska.
K tomu jim mohla posloužit literatura zeměpisná. Tyto knihy, zpravidla foliového formátu,
nebyly pro své mapové i další obrazové přílohy nijak laciné a kapucíni si je zřejmě nenakupovali. Získávali je hlavně darem a vhod jim přišly i při cestování mezi jednotlivými
kláštery v dalších evropských zemích. Tím, že si řeholníci velkou část knih nepořizovali
sami, ale dostávali je darem, nemohli vždy zcela ovlivnit jejich obsah. Tak se do klášterních knihoven dostávala i absurdní témata jako třeba libreta oper, přestože není známo, že
by se čeští kapucíni zabývali světským divadlem. Ve fondech byly ukládány i rukopisné
knihy. Obvykle se jednalo o kroniky nebo pamětní knihy kláštera popisující často i události
v jeho okolí, liturgické texty nebo různá kázání. Zejména kratší díla si řeholníci sami opisovali. S postupným zlevňováním knihy a zejména její vazby počet rukopisů z per kapucínských bratří asi narůstal, bohužel se jich ale příliš nedochovalo. Samozřejmostí byla literatura nějak se dotýkající kapucínského řádu, ať už z hlediska spirituality, práva, liturgie,
dějin nebo významných osobností.

Libri prohibiti
Aby kapucíni mohli bojovat proti nekatolickým projevům křesťanství, museli se
s nimi také seznámit. Dobře k tomu sloužila publikovaná díla protestantských autorů.
Vlastnit tuto literaturu z Indexu zakázaných knih, tzv. libri prohibiti, nebylo nijak snadné.
Nicméně pro kapucíny, stejně jako i pro další řády obnovující v naší zemi katolictví, byly
skoro nutností. Kapitula Česko-rakouské kapucínské provincie v roce 1652 přímo vybízela
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Kurzes und fast nutzliches Büchlein von ... Arzneien und Experimenten durch den ganz Cörper des Menschen zu Gebrauch ... zusammengebracht durch F. Modest um von Teplitz, l686. Původně v knihovně
v Mostě (sign. Q31), dnes v provinční knihovně kapucínů Praha-Hradčany. Viz Tošnerová (ed.), 2004, s. 207.
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k jejich ukládání: „v knihovnách ať jsou na uzavřeném místě heretické knihy sloužící kazatelům.“588)
Podobně jako františkáni, museli si i kapucíni získat svolení Generální kongregace
svaté inkvizice v Římě k držení a četbě prohibit. Oproti nim ale platilo déle - obykle 7 až
10 let, po jejichž vypršení muselo být obnoveno. Několik se jich dochovalo z 2. poloviny
17. století, ale vydávána byla i později. Známá povolení číst a uchovávat zakázané knihy
adresované českým kapucínům pochází z let 1658, 1668, 1675 a 1681.589) Svolení z roku
1668 adresované provinciálovi Alexandru z Friedbergu sídlícímu v Praze je dochováno
také v opise v protokolu českobudějovického konventu,590) což svědčí, že se rozhodně nejednalo o bezvýznamný dokument bez praktické hodnoty a že byl rozšiřován do ostatních,
snad všech klášterů. Kardinálové určení pro inkvizici a potírání hereze zde dovolují kapucínským kněžím česko-rakouské provincie bez ohledu na jejich kvalifikaci číst a uchovávat
zakázané knihy, zejména Bibli v národních jazycích. Povolení adresované všem řádovým
kněžím bez rozdílu naznačuje velmi vysokou angažovanost kapucínů v protireformačních
aktivitách. Pro srovnání, soudobá povolení adresovaná františkánům umožňovala manipulovat s libri prohibiti jen několika výslovně jmenovaným nejvzdělanějším a zjevně předem
prověřeným jedincům a podobné povolení určené pro všechny kněze je až o sto let mladší.
Stejně jako u františkánů byly zakázány knihy Charlese Dumoulina a Mikuláše Machiavelliho povolované řeholníkům až v 18. století a astrologická díla. 591) Přístup ke knihám
byl zakázán novicům a všem ostatním členům řádu, tedy laikům a samozřejmě světským
osobám, což je v textu vícekrát zdůrazněno. Přestože samotné svolení Svatého stolce nerozděluje kněze na vzdělanější a méně vzdělané a svým textem umožňuje přístup
k prohibitům všem, musel mít takový kněz ještě svolení provinční kapituly. Hned v úvodu
je zmíněn účel této výjimky v zákazu četby: obrácení heretiků a přijetí kajícníků, kteří svou
konverzí mohou být zbavení exkomunikace a přijati zpět do společenství církve. Rovněž na
tento samotný účel výjimky v četbě zakázaných knih je kladen v textu nemalý důraz
a několikrát se v něm zčásti opakuje. Povolení mělo platnost sedm let, poté muselo být ob-
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Tamtéž.
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NA, ŘK, listiny 36, 43, 48 62.
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NK, sign. I.A.31.
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Pro Ch. Dumoulina a N. Machiavelliho srov. též kapitolu o františkánských knihovnách. Kapucíni striktně
odmítali jakékoli prognostikování či věštění z hvězd, jimiž se astrologie zabývala, jak například dosvědčují
jejich ostré spory při usidlování v Praze-Hradčanech s v blízkosti sousedícím astronomem a astrologem Tychem de Brahe. Podrobněji o tomto sporu viz Tischer, 1907.
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noveno. Za textem povolení v zmíněné budějovické knize protokolů následují seznamy
zakázaných knih v Aragonii a Toledu. I když pro české království neměly tyto dokumenty
platnost, sloužily řeholníkům k orientaci v závadné literatuře či třídění podezřelých knih
u měšťanů s protestantskou náklonností.
V roce 1752 dal papež Benedikt XIV. kapucínskému generálnímu ministrovi koncesi
vlastnit církví zakázané knihy pro celý řád. Povolení Kongregace sv. inkvizice tím ale neskončila, ještě v roce 1754 obdržel český provinciál Serafín z Głuchołaz svolení přibližně
stejného obsahu jako jeho předchůdci před necelými sto lety. 592) Zkušeným bratrům bylo
dovoleno držet a číst zakázané knihy, zvláště bibli v národním jazyce, s výjimkou astrologie a několika titulů doslovně jmenovaných. Společně s tím získávali právo rozhřešovat
a přijímat zpět do církve kacíře, kteří se svého kacířství zřeknou. Libri prohibiti musely být
uloženy zvlášť a pod zámkem, jak to stanovila provinční kapitula už v roce 1614: „knihy
zakázané nebo ‘nejisté‘ ať jsou uloženy někam do skříně odděleně od ostatních knih, aby je
nikdo bez povolení nemohl přijímat k poslechu nebo číst.“593) Uzamykatelné skříně určené
pro libri prohibiti lze i dnes dobře rozeznat v mobiliáři hradčanské a brněnské knihovny.
Klíč vlastnil představený kláštera, později knihovník. Přístup k heretické literatuře měli jen
„zkušení kněží“, obvykle kazatelé nebo zpovědníci. Ve výjimečných případech byl dovolen
přístup i kněžím mimo kapucínský řád, v žádném případě však klerikům nebo laikům uvnitř řádu nebo mimo něj. Při porušení jakýchkoli pravidel měly být knihy spáleny.
Jedním z příkladů, jak kapucíni získávali protestantské knihy, je činnost brněnského
kazatele a horlivého hlasatele katolictví Benedikta z Vorchheimu (Forchheimu).594) Do
Lutherových spisů jemu věnovaných kardinálem Dietrichsteinem si poznamenal: „Proto
jsem kacířům knihy skoro při všech kázáních odebral (vyrval).“595) Pokud knihy přebíral
v kostele u svých promluv, byli těmito „kacíři“ již vlastně kajícníci, kteří se obrátili ke katolictví a dobrovolně přinášeli své protestantské knihy. 596) P. Benedikt se zde vlastně chlu-
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Povolení z r. 1754 otištěno v Bullarium Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci Capucinorum. Continuationis tomus 1., totius operis tomus 8. Oeniponte : Wagneriani, 1883. s. 217-218.
593

Ordinationes Provinciales et Generales. 1614-. Provinční knihovna kapucínů Praha-Hradčany..
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Do řádu vstoupil v roce 1610 v Brně, po roce 1630 provinční definitor, zemřel 15. 5. 1661 v Steyr. Viz
Matějka, 2006, s. 276.
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„... Darumb hab ich denn Kätzern die puechll schir in allen predigen abgestochen.. Scriptum Ao. 1627 die
28 Martii“ - Stará knihovna brněnského kláštera, signatura 14 F 06, zápis na přední předsádce. Viz též Dokoupil, 1972, s. 196; Tejček, 2005, s. 156.
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Podobné zkušenosti s dobrovolným odevzdáváním nekatolických knih měl například i Antonín Koniáš. Ve
vlastních zprávách pro jezuitský řád o svém působení v královehradecké diecézi v roce 1726 uvádí množství
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bí, kolik duší přivedl ke katolické víře i odevzdání knih. Pokud jich bylo skutečně tolik, jak
se z expresivního vyjádření zdá, nezůstaly všechny uloženy v knižním kapucínském fondu
a nelze tedy ani vyloučit, že bývaly ničeny, jako obvykle spálením.
Relativně velké množství protestantské literatury, jako jsou třeba celá souborná vydání Martina Luthera v kapucínských bibliotékách, někdy vyvolává dojem, že kapucíni
patřili mezi „knihomily“ a libri prohibiti na rozdíl od jiných nepálili, nýbrž uchovávali je.
Že tento postoj je chybný, dosvědčuje činnost Bonaventury z Köllnu, prvního kapucínského kazatele ve Fulneku. Kromě toho, že obrátil řadu nekatolíků, proslul právě uspořádáním
velkého pamětihodného pálení neužitečných a heretických knih. 1. května 1623 přinášely
děti novopečených konvertitů kacířské knihy ze svých domů i odjinud. Po dvou přistupovaly k ohni a do něj tyto knihy házely. Následujícího dne byla na radnici nalezena knihovna
„jakéhosi protestantského kazatele“. Takto je v kapucínských letopisech otitulován Jan
Amos Komenský, tehdy ještě v katolických kruzích málo známý a jednalo se o knižní sbírku shromážděnou jím a jeho přáteli. „Učitel národů“ sice již přibližně dva roky pobýval po
nuceném útěku v exilu v cizině, svou bibliotéku si ale zřejmě pro její objem odnést nemohl,
a tak ji ponechal uschovánu na magistrátu, jenž pokládal za bezpečné úložiště. Jakmile se
ale fulnecké děti o knihovně dověděly, potkal ji stejný osud. Sám Komenský vzpomíná na
svou sbírku, jak byla spálena: „Jiní na ryňku v koších (jako v Fulneku) vynésti, jiní (jako
v Žatci a v Trutnově) fůrami z města za zdi vyvésti, jiní k šibenici aneb stinadlům (jako
v Hradci) je [knihy] shromážditi kázali, a hranici udělavše a oheň podloživše pálili.“597)
Komenský událost popisuje stroze a bez emocí, neboť sám byl příznivcem likvidace křesťanům nevhodných knih, 598) pouze se lišil v pohledu na kritérium oné nevhodnosti.
Z neznámého důvodu, snad i pro přehnané likvidace knih byl Bonaventura převeden
do Olomouce, pak do Brna a zbaven postu kazatele. Horlivost a odhodlanost jeho osobnosti
dobře dokreslují i popisy jeho velkopáteční kázání, které pronášel spoutaný provazem,

dobrovolně přinesených knih 1038, zatímco „nalezeno a odňato“ jich bylo jeho přičiněním 668 svazků. Viz
Bílý, 1996, s. 118.
597

Historie o těžkých protivenstvích církve české, kapitola 105. Záznam o pálení knih ve Fulneku
v Kapucínských análech. Srov. též Eliáš, 1946, s. 366.
598

Ve svém díle Velká didaktika se odvolává na zmíněný biblický příběh o Efezanech pálících dobrovolně
své pohanské knihy a nabádá křesťany k stejnému chování: „... V tom tedy jsou [Efezané] zcela hodni nápodobení, aby (zavedeme-li však důkladnější studium svatých písem) snáze se daly vymýtiti temnoty zmatení,
zbylé po pohanství.“ - Vybrané spisy J.A. Komenského. Sv. 1. Praha, 1958, s. 221. Srov. Bílý, 1996, s. 173174.
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v okovech a prokládal je sebemrskáním důtkami, 599) což bylo ovšem v jeho době běžné
chování misionáře. Pro svou oblíbenost se ale stejně P. Bonaventura později vrátil do Fulneku a působil v něm dále. 600) Dalším doloženým městem, kde se kapucíni podíleli na likvidaci zakázaných knih, byť zde asi ve skromnější míře, byly České Budějovice. Sami
řeholníci o tom ve své kronice zaznamenali: „2. května 1629 navštívili otcové kapucíni na
žádost místního pana děkana a magistrátu domy, v nichž byly sbírky nekatolických knih,
které byly spáleny na náměstí.“601) Byť zřejmě také s vlastním nasazením a přesvědčením,
jednali zde na základě rozhodnutí místní církevní autority a v poslušnosti k ní, typické už
pro zakladatele svého řádu sv. Františka. Vlastnit heretickou literaturu bylo pro kapucíny
nezbytné pro boj s kacířstvím, všeobecná touha po uchovávání knih prohlášených za nepravdivé a zlé z pouhé lásky k psanému či tištěnému slovu ve formě kodexu nebyla
v kapucínském řádu prokázána.
Z kapucínských letopisů se dovídáme o zajímavé potyčce mezi kapucínským řádem
a proslulým jezuitou Antonínem Koniášem. V roce 1732 zabavil v jednom z kapucínských
klášterů knihu kapucína Martina von Kochem Velká štěpná zahrada, oblíbené dílo podporující lidovou zbožnost a modlitbu. Jeho popularitu dosvědčují desítky vydání, jen v češtině
byla v 18. století v různých variantách vytištěna 29krát (dle Knihopisu). Koniáš však usoudil, že je potřeba dílo na mnoha místech opravit. Jeho kritický přístup k dílu německého
kapucína byl snad ovlivněn jeho již dříve vydaným a také kapucínem do češtiny přeloženým dílem Veliký život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, které bylo opakovaně
v domácím jazyce v Čechách vytištěno, byť podle zápisů pražské konzistoře nikdy nebyla
provedena cenzura tohoto díla vycházejícího ve svém lidovém pojetí nejen z Bible, ale také
apokryfů, legend a tradice.602) Svůj návrh na cenzuru a korekci Štěpné zahrady oznámil
P. Koniáš kapucínskému provinciálovi Luciánovi Hlaváčkovi z Prahy, který se ovšem rozhněval a přikázal Koniášovi, aby takto už nikdy v budoucnu neusuzoval. Koniáš se proto
obrátil na svého jezuitského provinciála. I ten ovšem svého řeholníka přísně pokáral
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Winter, 1895, s. 884.

600

Tejček, 2003, s. 83-34. Viz též Tejček, 2005.
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„2.Maij 1629 Budvitij visitate sunt domus a PP.bus Capucinis et a loci Domino Decano et Magistratu, in
quibus acatholici libri legenti copiebantur et in foro combusti sunt.“ Viz Protocollum conventus F.F.Minorum
(...) Capucinorum loci hujus Boemo-Budvicensis - NK, sign. I.A. 31, s. 393.
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Sládek, 2007. Překladatelem knihy Veliký život... byl kapucín Edelbert z Nymburka (†1705), poprvé vyšla
snad v Horšovském Týně roku 1697. Kapucíni zřejmě respektovali kritiku díla ze strany církve, neboť naproti
očekávání nebylo dílo kapucínského autora i překladatele v klášterních bibliotékách podle dochovaných fondů v 18. století téměř vůbec rozšířeno.
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a kapucínskému představenému Luciánovi nabídl omluvu a smír.603) Koniášovi zde jistě
nešlo o likvidování díla Velká štěpná zahrada. Úkolem církevní cenzury nebylo jen ničit
literaturu označenou za nepravdivou, ale především opravovat větší či menších chyby, a to
rovněž v dílech katolických autorů.604) Mezi index zakázaných knih vytvořený roku 1753
na nařízení papeže Benedikta XIV. se například dostala i Příručka pro zpovědníky od kapucína Bernarda z Bologně. Později tento manuál vyšel ještě několikrát, jen jeho text byl
patrně na několika místech opraven.605)
Boj kapucínů s protestantstvím neskončil v 18. století. V jejich brněnské knihovně se
dochovala řada tisků z 19. století snažících se obhájit katolické vyznání. Nejsou již určeny
jen pro kazatele a jiné kněze, ale autoři je adresovali i běžným křesťanům, jejich argumenty
jsou přizpůsobeny lidové víře. Reagovat bylo potřeba i na nové vlny odporu proti katolické
církvi spojované se světskou mocí, jako byla počátkem 20. století snaha „pryč od Rakouska, pryč od Říma“ dále se rozvíjející po ustanovení Československého státu.

Uložení, zpracování a půjčování knih
V některých českých kapucínských domech byly katalogy sepisovány už v prvních
desetiletích po jejich založení, přestože neobsahovaly více než několik desítek titulů. Až do
konce 19. věku zpracovávali kapucínští knihovníci katalogy svazkové, počátkem 20. století
vznikly v některých konventech katalogy lístkové.
Společně se zpracováváním knih bylo zapotřebí zavést i určitý systém jejich uspořádání. Snad ve všech evropských kapucínských knihovnách se v průběhu 17. století ujal do
určité míry jednotný systém třídění a tedy i signatur. Knihy byl rozděleny do 21 až
23 oborů zastoupených písmeny. Tento třídící systém rámcově shodný s řádem františkánů
také jako u nich nebyl v rámci provincie jednotný, tatáž písmena zastupovala
v jednotlivých knihovnách různé obory. Snad jen A znamenalo vždy Bible a B buď její
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Kapucínské anály, sv. 18, 1732, s. 337. Pramen uvádí jméno jezuitského provinciála - Seidl, které se však
nepodařilo jinde ověřit.
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A. Koniáš ve svém soupise Clavis haeresim claudens & aperiens - Klíč kacýřské bludy k rozeznání otwjragicý... rozděluje knihy podle své závadnosti do tří skupin: 1. zapovězené, zejména náboženské (celkem
1564 titulů, 69%), 2. nestoudné (534, 23%) a 3. opravitelné, tedy přijatelné po provedení výslovně uvedených
korekcí (176, 8%). Viz Podlaha, 1889.
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Bernardus a Bononia OFMCap. Manuale confessariorum Ordinis Capuccinorum. Vydáno v letech 1737,
1738, 1740, 1752, 1771 a 1832. Zmínka o zápisu do indexu v exempláři v Staré knihovně brněnských kapucínů, signatura 21 A 77.
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výklady nebo spisy církevních otců. Knihy byly označeny tímto písmenem za nímž následovalo arabské číslo, které určovalo pořadí, v jakém byly v příslušné polici uloženy.
V úvodu katalogu pražské hradčanské knihovny z roku 1782 se dochovalo několik instrukcí všeobecně se týkajících metod katalogizace:606)
1. Všechny knihy v knihovně jsou uspořádány podle záznamů v katalogu, podle své
třídy a čísla.
2. V katalogu ať je jasně a srozumitelně uveden autor, název, místo a rok, kdy byla
kniha vydána.
3. V závěru mají být tři rejstříky: I. autorský podle křestního jména (neboť mnozí autoři příjmení nemají), II. autorský podle příjmení a III. věcný rejstřík podle jednotlivých hesel.
4. Přírůstky ať jsou připisovány na konec a rejstříky doplňovány, aby nevznikl chaos.
5. U knih, které jsou uloženy v celách, ať je to řádně poznamenáno v katalogu, aby je
knihovník mohl snadno nalézt. Dále pro každou celu, kde jsou knihy, má být na
samostatném listě jejich seznam, aby byl přehled a mohly být snadno přemisťovány
z místnosti do místnosti.
Tato pravidla představovala spíše ideál než realitu, většina katalogů rejstříky postrádá,607) údaje o knihách jsou neúplné. Běžně chybí rok vydání, uvedení jeho místa je spíše
výjimečné. Velmi záleželo, zda byla knihovna svěřena kapucínovi znalému a orientujícímu
se v knižním fondu nebo někomu jinému. U jednotlivých konventů známe takovéto zanícené knihovníky, někteří ovlivnili i fondy v ostatních klášterech. Například podrobná pravidla
pro zpracovávání knih včetně pravidel pro tvorbu lístkových katalogů vytvořil v polovině
19. století Albín Ehrlich. 608) Jeho návod měl být rozeslán k užívání do všech kapucínských
rezidencí. 609) V téže době působil na Hradčanech knihovník Gotthard Tesař.610) Stopy jeho
díla jsou známé po různých kapucínských konventech v Čechách. Nejspíš on byl iniciáto-
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Uloženy v Provinční kapucínské knihovně, Praha-Hradčany, sine signo.
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Rejstříky na konci katalogů z 18. století známe pouze z konventů v Litoměřicích, Opočně, PrazeHradčanechh a Znojmě (viz).
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Narozen 11.7.1820 v Holešicích jako Ferdinand, do řádu vstoupil 28. září 1836, zemřel 6.1. 1886
v nemocnici v Odrách. Viz Matějka, 2006, s. 313.
609

Čtyřstránkové instrukce přiloženy do katalogu litoměřické knihovny z r. 1734 - SOA Litoměřice, Kapucíni
Litoměřice, i.č. 4.
610

P. Tesař se narodil 7.6.1801 v Rožmitálu, později jmenován jeho čestným občaněm, křestním jménem
Antonín. Řeholní sliby složil r. 1840, o rok později měl kněžské svěcení.
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rem a sám tvůrcem nového systému signatur, který zcela opustil oborové řazení. Syntaxe
jeho signatur se skládala z písmen, římských a arabských čísel, jež označovaly skříň, eventuelně místnost, polici a pořadí svazku v ní.
Další společnou vlastností všech kapucínských knihoven jsou šedě natřené hřbety
svazků. V zámeckých knihovnách nebo sbírkách bohatých klášterů zpravidla knihy nechávali převazovat do vazeb shodného stylu. Tuto nákladnou činnost si kapucíni nemohli a ani
nechtěli dovolit, proto pro sjednocení vzhledu svých sbírek použili šedou olejovou barvu,
kterou byly hřbety knih natírány přibližně do závěru 18. století. Na barevném nátěru namalovali řeholníci titul knihy ve zkrácené, občas zkomolené verzi, někdy společně se jménem
autora, a dále signaturu jako písmeno s číslem. Větší knihovny měly hřbety barevně zdobeny linkami s rozvilinami a kartušemi. Každá z nich měla svůj styl, a tak lze dodnes často na
první pohled rozeznat, kam která kniha původně patřila. Zcela odlišnou úpravu měly zakázané knihy, nebyly třeba vůbec šedě natřeny. Svědčí to o jejich jiném uložení a odlišných
pravidlech pro manipulaci s nimi.
Nejen v současnosti zažívají čtenáři problém, že jim knihovna není schopna kdykoliv
poskytnout žádanou literaturu, ale nejraději by ji měli u sebe. Vzdělaným kněžím, zejména
kazatelům a lektorům teologie nebo filozofie bylo proto povoleno udržovat si určité množství literatury u sebe, ve své cele. V takovýchto svacích najdeme perem zápisek se jménem,
často jen řeholním bez místa původu nebo příjmení, doplněný o poznámku, že je užíván
pro vlastní potřebu. I dnes takto lze některé významnější z těchto kapucínů identifikovat.
„Své knihovny“ si také přenášeli z konventu do konventu, kam byli zrovna přiřazeni
k působení. K vlastní potřebě používali řeholníci zejména modlitební knihy, breviáře, někdy i misály a kromě toho díla kazatelská nebo homiletická, katechetická, s kněžskými
instrukcemi nebo univerzitními tezemi. Poznámky v knihách se nevztahují jen ke konkrétní
osobě. V některých případech je svazek určen pro novice, jindy má být uložen v refektáři
pro četbu při jídle a setkáních nebo v sakristii u liturgických textů nebo homilií.
Množství knih ukládaných mimo prostory knihovny ovšem postupně narůstalo
a mnohá díla se tím stala nedohledatelná. Řeholníci zřejmě příliš nebrali ohled na poněkud
pozapomenuté konstituce schválené papežem Alexandrem VII. 3. července 1656 regulující
také půjčování a vynášení svazků z knihoven, přestože měly být každému dostupné ve
všech knihovnách nebo na jiném vhodném místě. Jejich text zní: „Jakákoli osoba, zejména
bratři řečeného řádu a zvláště ti, kdo káží Boží slovo, která si se svolením představeného
nebo právě ustanoveného knihovníka odnesla knihu z bibliotéky, může ji používat ve svých
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celách i vynášet mimo klášter. Vždy však musí knihu vrátit zpět do knihovny pod trestem
exkomunikace latae sententiae (samotným skutkem i bez rozhodnutí soudu) a zabavení
aktivního i pasivního hlasu při volbách v řádu.“ 611)
Setkání nově zvoleného definitoria612) v čele s provinciálem Václavem Pfefferem ze
Strakonic na provinční kapitule v září 1737 v Olomouci proto vyhlásilo statuta přísně regulující pohyb a uložení knih. Lektorům a kazatelům byla potvrzena možnost mít u sebe přiměřené množství literatury. Kvardián a jím pověřený knihovník měli dohlížet, aby tito
vzdělaní kněží o své knihy pečovali a v případě, že je využívají jen v malé míře, zpět do
knižních regálů vrátili. Jakékoli vynášení svazků mimo prostory knihovny podléhalo svolení kvardiána, který nemůže připustit, aby všechny „dobré knihy“ byly odneseny do cel nebo v nich trvale ukládány. Knihovník všechny výpůjčky evidoval v samostatném soupise.
Vynášení bylo zakázané u knih, jejichž fyzický stav byl bídný a hrozilo další poškození.613)
Kapucínské knihovny byly zřízeny, vybaveny a udržovány pro samotné řeholníky.
Jelikož se v nich nacházela i hodnotná literatura, toužili po přístupu také lidé z okolí klášterů, zejména z řad duchovenstva. Kapucínští kněží udržovali kontakt s jinými duchovními
správci a jistě si vyměňovali zkušenosti o jim známých nebo vlastněných knižních dílech.
Praxe s výpůjčkami mimo kláštery byla zřejmě dosti špatná, anebo z jiného důvodu se ukázala jako nežádoucí. Řádové konstituce z 29. července 1638 schválené papežem Urbanem VIII. vyžadovaly svolení provinciála pro vypůjčení knihy mimo kapucínský řád, pod
trestem exkomunikace. Konstituce z července 1656 potvrzené Alexandrem VII. pravidlo
dosti zmírnily. Stačilo povolení místního představeného s výjimkou „nebezpečných případů“, kdy snad hrozilo nebezpečí ztráty. Povolení kvardiána nebo superiora konventu mohlo
být snadno získatelné, zvláště když se s ním žadatel o půjčení působící v okolí osobně znal.
Od generální kapituly v roce 1733 už stačil jen souhlas knihovníka. Do jaké míry takové
půjčování probíhalo a jak fungovalo zatím nevíme.
Kapucíni obvykle nevěnovali umístění své bibliotéky zvláštní pozornost. V některých
konventech je doložena již od samotného počátku nebo v plánech architekta, někde
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Prohibitio extrahendi Libros Quaterna et Folia tam impressa, quam manuscripta ex Bibliothecis Fr[atr]um
Capucinorum. Dochováno mj. jako součást katalogu zásmuckého konventu z roku 1734 - MZK, rkp. 196.

612

Jeho členy byly Serafín Melcher z Głucholaz, Ondřej Keller z Brna, Hugolin Nozička (Zimmerhackel) ze
Žatce a Valtr Wolkner z Kynžvartu. Viz Matějka, 2006, s. 294.
613

Statuta Provincialia pro bibliothecis nostris ordinate conservandis, výpis z nařízení definitoria z 16.9.1737
v Olomouci - NA, ŘK, 72.
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v prvním patře v ambitu. 614) Se snahou o umístění bibliotéky blízko sakrálních prostor se již
u kapucínů nesetkáváme. Obvykle šlo o celu s plochou ne větší než deset čtverečních metrů, která postupně přestávala kapacitně stačit a řeholníci tak museli hledat nová řešení.
Paradoxně tak nacházíme v rámci sledovaných řádů právě u kapucínů s jinak prostými řeholními domy nejvíce samostatně stojících budov knihoven vybočujících z běžného půdorysu, obvykle kvadratury domu. Samostatnou stavbu získaly bibliotéky v těch největších
kapucínských konventech - v Praze-Hradčanech (1721),615) Brně (1753),616) Olomouci (1768) a Znojmě (1781). Známé interiéry měly knižní police umístěné okolo stěn, ale
z prostorových důvodů někdy též uprostřed místností. Jak již bylo zmíněno, se studijními
knihovnami s čtecími pulty se u kapucínů nesetkáváme.

614

Takto v Kolíně, Litoměřicích, Rumburku, Vyškově (viz).

615

Zde sice knihovna zapadá do jedné z kvadratur a nachází se jen v 1. patře, nicméně byla postavena jako
samostatná budova knihovny na místě bývalého dřevníku.

616

Zde byla bibliotéka pravděpodobně mimo kvadraturu i dříve, k její přesnější lokalizaci viz kapitola o ní.
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Knihovny v minoritských klášterech v novověku
Povinnost zřízení knihovny ukládaly řeholníkům v 17. století řádové generální konstituce. Podle těchto předpisů schválených na generální kapitule roku 1625 ovšem nemusela být bibliotéka ve všech domech, ale přikázána byla „ve významných konventech, především kde bylo zřízeno gymnázium nebo seminář.“ Vždy měl být vybrán její správce zvaný
kustod, prefekt nebo knihovník (bibliothecarius) jako jeden z významných otců z řeholní
rodiny. 617) Zatímco větší či menší bibliotéka je v novověku doložena ve všech minoritských
řeholních domech v českých zemích, ohledně působení knihovníků a výsledků jejich práce
již tolik informací nemáme.618)

Pořizování knih
Podle citovaných řádových konstitucí z roku 1625 byl primární osobou, která stála
u návrhu pořízení nových děl samotný knihovník. Ten ovšem musel požádat o souhlas
místního představeného, který měl možnost případný nákup zvážit, případně zamítnout.
Podobně také k výměně knih „nepotřebných za užitečné“ musel prefekt bibliotéky požádat
o souhlas kvardiána. Takto zřejmě také nákup, který byl u minoritů mnohem častějším
akvizičním zdrojem než u ostatních sledovaných řádů, běžně probíhal. Záznam o nákupu si
pak někdy řeholníci zaznamenali do samotné knihy. 619)
Do způsobu nakupování knih pro konventní sbírky minoritského řádu nám ale umožňuje nahlédnout zejména dochovaná účetní kniha bibliotéky brněnského kláštera u sv. Janů
z let 1737-1812.620) Díky delšímu zachycenému období je zřejmé, že vždy záleželo především na přístupu konkrétního představeného, v jaké míře a jakého obsahu byly knihy naku-

617

Constitutiones urbanae Frum: Ord: Min: Con. S. Francisci. Romae : Typographia Rev. Cam. Apost.,
1640, Titulus IX (de bibliotheca), 1.: „In insignioribus Conventibus, ubi praesertim Gymnasia, seu Seminaria
erecta fuerint, Bibliotheca instituatur, armaria, libri, aliaeque res ad eam spectantes diligenter parentur, ejúsque aliquis ex insignioribus illius familiae Patribus Custos praeficiatur.“

618

Příčinou může být relativně menší dochování minoritských pamětních knih a kronik, ale také skutečnost,
že zprávy o knihách knihovnách se v nich obecně ve srovnání s františkány a kapucíny vyskytují mnohem
řidčeji.
619

Srov. např. prvotisk Cassianus, Joannes. De institutis coenobiorum. Basileae: Joannes Amerbach, 1497.
Provenience na fol. 1r "Conventus S. Michaelis" [i.e. Horažďovice] ; "Emptus Die 16. Aprilis Sussicij pro 30
cruciferis. Fr. Juniperus m[anu] p[ropria]." Dnes uložen v Strahovské premonstrátské knihovně, signatura
DM VI 19.
620

Exitus bibliothecae A. 1737 [et seqentibus] - MZA, Minorité Brno, i.č. 46. Podrobnější analýza pramene
viz kapitola o brněnském klášteře.
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povány. Tato skutečnost odpovídá i dalším skromnějším roztroušeným zprávám z jiných
klášterů. Teprve na druhém místě stály peníze, které právě v Brně ale obvykle nebyly žádným limitujícím faktorem. Podle kontrolních podpisů a rozboru písařských rukou měl nákup knih na starosti zpravidla kvardián kláštera jako řádný správce jeho majetku. Po roce
1758 ale nakupovalo více blíže neznámých řeholníků, kteří také připisovali výdaje do účetní knihy. Je otázkou, kdo v takovém případě nákupy schvaloval a vůbec rozhodoval
o čerpání finančních prostředků. Zdá se, že nebyl ustanoven řádný knihovník a peníze byly
snad volně dostupné někde v samotné bibliotéce. Podobné účetní evidence knihoven mohly
existovat i v jiných konventech, avšak jako nepříliš významný archivní pramen se nedochovaly. Vždy ale jistě opět záleželo na ochotě představeného takovou knihu založit
a řádně vést.
Podle minoritských konstitucí docházelo také k výměnám literatury mezi jednotlivými konventy a snad i s jinými institucemi. Jedním z takovýchto náznaků je asi 130 svazků
v jihlavské minoritské bibliotéce, které mají vlastnický zápis brněnského konventu621)
a patrně tedy byly mezi těmito kláštery vyměněny.
Třetím hlavním akvizičním zdrojem byly knižní dary. Jako dobrodinci zde stejně jako
u františkánů a kapucínů vystupují světští duchovní působící v okolí konventu seznámení
s aktivitami bratří a také sympatizující měšťané a patrně rovněž příslušníci šlechty, i když
zřejmě v relativně menší míře.

Obsahové složení knihoven
V základních rysech byly knihovny všech tří sledovaných řádů shodné - dominovala
v nich literatura kazatelská různého typu a konkrétního určení a na druhém místě díla asketická a k podpoře duchovního života řeholníků. Také u minoritů bylo případné fungování
studií při konventu významným prvkem ovlivňujícím složení knihovního fondu. 622) Nejvýznamnější minoritská studia při pražském klášteře u sv. Jakuba zanikla za husitských bouří
a k jejich obnovení došlo v důsledku nejasné konfesní situace až v roce 1588 a poté ještě
znovu roku 1622. Nejen v Praze, ale i v jiných konventech se v 17. a 18. století (do josefínských reforem) vyučovalo. Například v Čechách měli minorité roku 1775 možnost studovat

621

Vobr, 2000b (Jihlava).

622

Srov. například katalog z Českého Krumlova z roku 1773 - více viz kapitola o této knihovně.
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teologii v Praze, Českém Krumlově a Horažďovicích, filozofii rovněž v Krumlově
a v Mostu, gramatiku a rétoriku jako základ ostatních studií pak v Pardubicích. 623)
Oproti františkánům a kapucínům bychom v minulosti v minoritských klášterech narazili na výrazně vyšší množství hudebnin a notových zápisů zejména v 17. a 18. století,
tedy době baroka a klasicismu. Není se čemu divit, mezi řeholníky byly také více či méně
známí hudebníci, zejména varhaníci a také skladatelské osobnosti, z nichž za zmínku stojí
zejména Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742) působící zejména v Praze nebo Marián
Welscher (1677-1747) doložený v brněnském klášteře. Také v Krumlově se řeholníci zabývali hudbou, a to nejen chrámovou.624) V minoritských knihovnách se rovněž odráží větší
zájem jejich kněží o světské dění v celé Evropě, takže mezi jinými knihami najdeme i tituly
z oblasti politiky, vojenství a světského práva.625)

Libri prohibiti
Až přibližně do poloviny 17. století neměla v minoritských knihovnách konventních
i jednotlivých řeholníků zakázaná literatura své místo, tak jak je doložena později. Shodně
to uvádějí i zmíněné konstituce řádu z roku 1625: „Ty knihy, jenž obsahují nějaké věci
nečisté nebo ctnosti cizí, nebo jsou od Svaté římské církve zakázané, ať nejsou ukládány
v knihovnách, a o to méně v celách, pod těžkým hříchem uvaleným od vizitátora.“626) Podle
téhož předpisu sice měly být soupisy zakázaných knih součástí knihovních katalogů, avšak
pouze za tím účelem, aby sbírky mohly být od těchto děl následně „očištěny.“627)
Zajištění svolení k držení a především k užívání zakázaných knih nebylo jednoduchou a v žádném případě rutinní záležitostí a to nejen v 17. století, jak to je doloženo
u zbylých dvou řádů, ale i později. Například český minoritský provinciál převzal souhlas
623

Pamětní kniha krumlovského kláštera Liber magistralis, Tom. III., s. 96-97 - SOA Třeboň, Minorité Č.
Krumlov, rkp 52.
624

Více viz jednotlivé kapitoly o knihovnách v těchto konventech.

625

V menším množství na ně narážíme i u františkánů a kapucínů, k nimž se však většinou prokazatelně dostaly jako součást větších darů či odkazů, nikoli cílené akvizice. Zájem minoritů o politické a vojenské události dokládají také jejich hojně se vyskytující detailní popisy v klášterních pamětních knihách (srov. např.
SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, inv.č. 144-157, rkp. 50-53.)
626

Vizitátorem byl obvykle provinciál. Viz Titulus XI., 4. v originále znějící: „Libri vero, qui impurum
aliquid, vel ab honestate alienum quidpiam continerent, aut a Sancta Romana Ecclesia prohiberentur, nec in
Bibliothecis, nec eo minus in Cellis ullatenus asservantur, sub gravioribus etiam poenis a Visitatoribus infligendis.“

627

odst. 5: „...librorum quoque prohibitorum indicem ad expurgandam Bibliothecam penes se habeat.“
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Svatého stolce k jejich četbě jedině při své osobní návštěvě Říma 26. ledna 1764 pro svou
osobu s právem rozšířit toto privilegium na další minoritské kněze v Čechách. To také následně učinil osobně shromážděným bývalému provinciálovi Hugonovi, kazateli Dismasovi
Holligerovi a dalším dvěma kněžím Metodějovi a Prosperovi.628) Právo studovat libri prohibiti tedy mělo v Čechách (Morava byla tehdy v samostatné provincii) celkem v 60. letech
18. století pouze pět nejvýznamnějších řádových osobností. Ostatní řeholníci k nim neměli
mít přístup.
Zpráv o uchovávání a manipulaci se zakázanými knihami v minoritských klášterech
je ve srovnání z ostatními sledovanými dvěma řády znatelně méně. Ani v několika dochovaných katalozích nenajdeme stopy po zvláštním uložení těchto knih v samostatné kategorii, třeba fyzicky chráněné na klíč uzamykatelnou skřínkou, jež se zatím u minoritů nepodařila doložit. Rozhodně ale minorité sledovali, byť v menší míře, i tuto oblast, jak například
dokládá nákup Indexu zakázaných knih pro brněnskou bibliotéku v letech 1739 a 1745.629)
Stejně jako ostatní Františkovi následovníci se také minorité v 17. století alespoň
v některých místech podíleli na pálení protestantských a dalších zakázaných knih. Doklady
o tom máme z Krnova, kde minorita a místní děkan Barnabáš Praetorius nechal někdy před
rokem 1632 odevzdat ohni svazky zabrané v domech ve městě.630)

Uložení, zpracování a půjčování knih
Nejoblíbenějším a zřejmě i nejčastějším umístěním minoritské knihovny v pozdním
středověku (14./15. stol.) byly prostory nad sakristií, případně v sousedství letneru. Dokládá to několik příkladů se současného zahraničí (Wrocław, Vídeň),631) tehdy však tvořícího
spolu s českými zeměmi jednu řádovou provincii a mající tedy jistě i svůj, byť dnes nedoložený, ekvivalent na území České republiky. Blízkosti chrámových prostor se však minorité v některých případech, konkrétně v Brně a Praze podrželi i v barokní době a svou bib-
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„26.1. 1764. P.M. Provincialis Roma accepit facultatem legendi prohibitos libros cum potestate hoc privilegium extendendi ad aliquot Patres Provinciae nostra, illeusq; contulit Ex. P.M. Ex-Provinciali Hugoni,
Exp(?) Prospero, ex.M. P Methudio et P. Dismae Holliger concicon:“ Viz pamětní kniha Liber magistralis,
Tom. II., s. 253 - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp. 51.
629

Koupeny za 1 zlatý a 15 krejcarů. Viz účetní kniha bibliotéky - MZA, Minorité Brno, i.č. 46.

630

Viz též kapitola o knihovně v Krnově, informace pochází z Praetoriova dopisu - ZA Opava, Minorité Krnov, 144.
631

Lehmann, 1957.
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liotéku nad sakristií zde zřídili i v roce 1737, resp. 1772. V novověku však již častěji tito
řeholníci umisťovali knihovní fond do jednoho z křídel klášterů, z praktických důvodů do
prvního nebo druhého patra, v Jílovém šlo ale třeba o samostatnou budovu oddělenou od
řeholního domu. V Opavě nebo Českém Krumlově tak v 18. století vznikly knihovní místnosti sice plochou relativně nevelké (280, resp. 40 m2), ale převyšující výrazněji výškou
stropu ostatní prostory konventu napodobujíce tím monastické klášterní bibliotéky. Přesnější informace o vzhledu barokních knihovních interiérů máme z klášterů v Brně a Opavě
patřících mezi nejvýznamnější řeholní domy. I tak lze ale odhadnout, že bibliotéky minoritů nebyly ve srovnání s františkány a kapucíny tolik skoupé na výzdobu a dekorace
v malířské i sochařské/řezbářské podobě, jak to ostatně odpovídá celkovému vnímání chudoby v tomto řádu projevujícím se nejen na knihovnách ale vzhledu konventů i přilehlých
chrámů obecně.
Známé knihovní interiéry v Opavě a Brně měly charakteristické barokní umístění
knižních skříní a polic okolo stěn od podlahy až ku stropu či klenbě, které však postupem
času přestávaly stačit a musely být doplňovány o nové. Soudě podle výzdoby těchto dvou
jmenovaných biblioték, používali minorité ve srovnání s františkány a kapucíny při koncepci výzdoby více i světské náměty. Klenbu bibliotéky v Opavě zdobí mj. polopostavy
antických filozofů, v obou knihovnách najdeme alegorické postavy jako Moudrost či Prozřetelnost, zatímco u zbylých dvou řádů (kromě bibliotéky v Moravské Třebové) představují významnějšími motivy vždy božské osoby nebo církevní osobnosti.
Přibližně do poloviny 17. století se i u minoritů setkáváme s čtecími pulty a svazky
připoutanými k nim na řetěz. Zmiňovány jsou v již uvedených generálních řádových konstitucích z roku 1625 v souvislosti s přístupností prostor bibliotéky. Pokud v ní totiž byly
pouze libri catenati na čtecích pultech, měla být přístupná kdykoli všem bratřím. Knihovny
se svazky na policích však musely být uzamčeny a klíč spravoval a tedy i dovnitř pouštěl
jen knihovník. 632) Například v minoritské knihovně ve Wrocławi, patřící tehdy do české
provincie, jsou čtecí pulty doloženy k roku 1621.633)
Ve větších konventech jako byly v Brně, Č. Krumlově či v Opavě měli řeholníci
nejpozději v 18. století své knihovní fondy roztříděny na policích oborově, podobným způ-

632

Constituiones urbanae (cit.), Titulus XI. De Bibliotheca, 2.: „Si Bibliothecae libri catenulis affixi fuerint,
ejus clavis omnibus Fratribus sit communis; sin(fin?) autem, Bibliothecae Praefectus clavem perpetuo secum
deferre.“

633

Lehmann, 1957.
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sobem jako ostatní dva františkánské řády. Jednotlivé kategorie byly pro pořádek i syntaxi
signatur zastoupeny písmeny, jejich volba a pořadí však bylo volnější. První dvě třídy (A,B) sice v Opavě a Krumlově zastupovaly, stejně jako u františkánů, biblistiku
a patristiku, řeholníci v Brně ale do těchto dvou prvních skupin umístili kazatelské knihy. 634) Homiletickou literaturu měli minorité již v barokní době podle známých katalogů
rozdělenou do vícera takovýchto skupin (písmen) podle svého účelu (sváteční, nedělní
apod.) nebo jazyka. Své kategorie měla samozřejmě také asketická literatura, právo
a dějiny rozdělené na světské a církevní, řádová literatura, filozofie, různé obory teologie
a také lékařství. 635) Menší knižní sbírky, jako například v Jihlavě, však nebyly ani
v novověku uspořádány vůbec.
Stejně jako i v jakýchkoli jiných klášterech ostatních řádů měli minorité knihy uloženy kromě biblioték a svých cel také v sakristii, chóru pro společnou modlitbu, refektáři pro
četbu při jídle636) nebo na kůru pro hudební produkci. 637)
Nejstarší známý soupis minoritské knihovny, který je zároveň nejstarším v rámci sledovaných řádů pochází z roku 1502 z Českého Krumlova. Vznikl jako inventář evidující
všechny cennosti uložené v řeholním domě a není pravděpodobné, že by jeho sepsání předcházely nějaká nařízení vyšších představených či kapituly nebo že v téže době vznikaly
podobné soupisy i jinde. Nicméně lze předpokládat, že i v jiných konventech tvořily případné soupisy knih pouze součást celkových inventářů klášterů a samostatné katalogy biblioték ještě neexistovaly a ani kvůli relativně malému objemu fondů a stabilnímu okruhu
čtenářů (na rozdíl od univerzit) nebyly potřeba. Nařízení k soupisu všech knih pochází až
z roku 1625: „Ať knihovník má inventář všech knih, které v knihovně spravuje, nebo abecední soupis roztříděný podle jednotlivých oborů. Jeho originál nebo opis má být chován
v archivu konventu, aby byl dostupný pro ostatní.“638) Barokní minoritské knihovní katalo-

634

Podle V. Dokoupila (1972, s. 183) je tento systém charakteristický zejména pro dominikánské bibliotéky.

635

Podrobněji o oborových klasifikacích viz kapitoly o minoritských knihovnách v Opavě, Č. Krumlově
a Brně.

636

Tzv. „lectura mensalis“ nařizovala například brněnská provinční kapitula roku 1822 v tehdy nově vznikající českomoravské provincii. Před poledním jídlem začínali minorité v refektáři modlitbou a poté hebdomadář četl úryvek z Písma sv. nebo moralistické knihy určené místním představeným. Teprve po skončení četby
mohli řeholníci začít s jídlem.
637

Například v pražském konventu u sv. Jakuba (viz).

638

Constitutiones urbanae 1625 (cit.)), odst. 5.: „Habeat insuper Bibliothecarius omnium librorum, qui in
Bibliotheca custodiuntur, inventarium, seu repretorium alphabetico ordine juxta facultatem diversitatem digestum, ejúsque exemplar, seu transumptum in Archivio Conventus (ut de aliis officinis faciendum est) conservetur...“
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gy byly nejčastěji, tak jako u ostatních dvou sledovaných řádů, setříděny oborově podle
klasifikačního roztřídění celého fondu, více než třeba kapucíni nebo františkáni ale konventuální řeholníci disponovali též knihovními pomůckami (katalogy a rejstříky) setříděnými
abecedně podle jména autora.
Minoritský řád byl mezi třemi sledovanými nejpokrokovější ve zpracovávání svých
fondů ve formě lístkových katalogů. Zatímco u kapucínů a františkánů se objevují až někdy
po roce 1925, u minoritů je již v roce 1900 doložen funkční (kompletní) lístkový katalog
v konventních knihovnách v Českém Krumlově, Krnově a Opavě. Zásluhu na to měli řádoví knihovníci Karel Vodička a Paul Poeser, autoři těchto pokrokových knižních pomůcek.639)
Možnost půjčení knih, které nebyly připoutány řetězem, povolují již zmíněné konstituce z roku 1625. Půjčováním byl pověřen knihovník, který měl každému z bratří půjčit
knihy k osobnímu vzdělávání podle profese příslušného řeholníka. Ten byl samozřejmě
vázán jejich vrácením, a to pod hrozícím trestem exkomunikace, stejně jako v ostatních
sledovaných řádech.640) Podobně jako u nich však nebyla stanovena nějaká fixní výpůjční
doba, záležitost se řídila potřebami a zejména zmíněnou „profesí“, tedy odborností, postavením a zaměstnáním jednotlivých minoritů.
K řádně spravované knihovně patří také evidence vypůjčených děl, v našem případě
zejména knih, které u sebe dočasně měli jednotliví řeholníci. Přestože dochovanost takovýchto evidencí je vzhledem k jejich nízké nadčasové hodnotě značně torzovitá, můžeme
soudit, že záznamy o půjčených knihách byly vedeny jen někdy a v některých konventech
v závislosti na důslednosti a vztahu ke knihám, jaké měl místní představený nebo knihovník. Jedním z takových známých soupisů výpůjček je soubor nesvázaných listů z Českého
Krumlova z let 1787-1791.641) Pro evidenci si knihovník předkreslil perem na čisté listy
následující sloupce: písmeno oboru knihy („Sub Litera“), jméno čtenáře a datum výpůjčky
(„Nomen cujus usui datus et Anni mensis dies“), podpis („subscriptio manus propria“),
autor knihy, její formát, pořadové číslo v rámci oboru a datum vrácení. Tyto sloupce ovšem
639

Viz Bohatta-Holzmann, 1900. Pro více informací o jednotlivých katalozích srov. jednotlivé kapitoly
o zmíněných klášterech.

640

kap. XI, odst. 2: „...librosque necessarios juxta uniuscujusque professionem, iis, quae in propria instructione servanda erunt, omnino servatis commodate teneatur, qui postea sub poena excommunicationis retinentibus in suum locum reponantur.“
641

„Absoluta Caes. Regia Commisione, et Inventurio[!] Bibliothecae C[o]n[ven]tus Crumlovii, ex eadem
recenter instructa, pro lectione expositi sunt sequens[!] libri ab Ao 1787 Mense Decembri“ - SOA Třeboň,
Minorité Č. Krumlov, i.č. 306.
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nebyly vyplňovány příliš důsledně. Pečlivě bývá zapsán obor a číslo knihy, tedy její signatura jako základní identifikační údaj. Autor knihy je uveden jen asi u třetiny výpůjček,
podpisy čtenářů chybí zcela, někdy je na příslušné místo nesprávně dopsán titul knihy. Datum vrácení najdeme asi u dvou třetin výpůjček. Během zaznamenaných čtyř let si knihy
podle záznamů půjčilo šest kněží, tedy jen malá část z 20 až 30 řeholníků tehdy v konventu
pobývajících. Evidováno je 19 výpůjček, v průměru tedy 0,8 knihy na řeholníka navštěvujícího bibliotéku ročně. Z toho se zdá, že ani během těchto let nebyly záznamy výpůjček
vedeny v úplnosti nebo kněží byli dostatečně zásobeni literaturou ze svých osobních knihovniček a konventní sbírku ani příliš nepotřebovali.
Další známá evidence výpůjček pochází z let 1844-61 z brněnského kláštera.642) Také
z ní je zřejmé, že výpůjční pravidla, jako například lhůta k vrácení, či maximum najednou
vypůjčených titulů nebyla nijak omezena. V praxi to ale vedlo i k takovým případům, že
jistá kniha byla vypůjčena i více než deset let. Dále je z výpůjční evidence zřejmé, že zájem
o četbu a půjčování knih byl mezi řeholníky dosti rozdílný, někteří byli horlivými čtenáři,
většina (počítaje v to i bratry laiky) ale konventní knihovnu nevyužívala vůbec. Největší
skupinu čtenářů tvořili studenti a novicové.
Dostupnost minoritských knihoven a půjčování jejich děl pro osoby mimo tento řád,
ať již duchovní či světské v 17. nebo 18. století není známa, zcela vyloučit v některých
specifických případech je ovšem nelze.

Osobní knihovny řeholníků
V minoritském řádu nebyl vnímán rozpor mezi františkánskou chudobou nebo společným řeholním majetkem a na druhé straně soukromým „vlastněním“ knih. Například
významní brněnští knihovníci, kteří se v mnohém zasloužili o rozvoj místní konventní knihovny a co nejhojnější nákupy nákladných i levných knih, jako byli Stephan Christ (16851735) nebo Lazar Schopper (1698-1765) měli sami své nemálo obsáhlé a vybavené osobní
knižní sbírky. Počet svazků všestranně zaměřeného P. Schoppera dokonce přesáhl tří
set.643) Vlastnit své knihy a zároveň pečovat o společnou sbírku nebyla u minoritů konfliktní záležitost, spíše se obojí vzájemně doplňovalo díky studiu a poznání z knih z toho či

642

MZA, Minorité Brno, i.č. 45. Podrobněji viz kapitola o brněnském klášteře.

643

Více viz kapitola o brněnských minoritech, srov. také knihovnu v Krnově.
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onoho zdroje. Solidní osobní knižní sbírku měl také nejvýznamnější minoritský knihovník
přelomu 19. a 20. století Karel Vodička (†1905).644)
Nejčastěji měli své osobní knihovny lektoři řádových studií a nositelé akademického
titulu magistr, kteří zároveň disponovali nejbohatšími osobními knihovnami. Tito měli příležitost najít své uplatnění i ve školách mimo klášter, za což jim náležela odměna, kterou
běžně využívali pro svou vlastní potřebu. Na dalším místě stojí místní kvardiáni, kteří
ovšem často byli i zmíněnými lektory a magistry. Jelikož představení se při zastupování ve
věcech konventu setkávali s různými vlivnými osobnostmi i oni měli relativně dobrou příležitost získat peníze jako odměnu za nějakou práci či jako pozornost a poté je použít pro
nákup knih. Překvapivě hojně rozšířené byly osobní knižní sbírky mezi minoritským hudebníky, zejména varhaníky, regentschori a skladateli, kteří ovšem byli také zpravidla všestranně vzdělaní a dosáhli často i titulu bakaláře nebo magistra. Mezi známými minority se
svou osobní knihovničkou je překvapivě málo kazatelů, konkrétně o polovinu méně než
muzikantů. Jelikož víme, že třeba brněnská klášterní knihovna byla doplňována
o kazatelskou a homiletickou literaturu jen v některých obdobích, neměli autoři promluv
pro běžný lid zrovna ideální materiály pro svou přípravu a vzdělávání. Hojných kontaktů
při shánění svých knih využívali také provinční sekretáři, jen mírně zaostávající ve vybavení literaturou nad samotnými provinciály. Své osobní knihovničky s několika svazky
měli výjimečně také bratři laikové zastávající například funkce pekaře nebo fortnýře.
Díky podrobné analýze vlastnických záznamů v brněnské knihovně provedené
V. Dokoupilem, můžeme nahlédnout do postavení bratří budujících si své osobní sbírky
v průběhu 18. století.645) Záznamy soukromých knihoven s přípisem „ad usum“
s konkrétním jménem nalezl ve zmíněném období u 26 řeholníků, což není ve srovnání
s 40-60 bratry běžně pobývajících v klášteře nijak mnoho, i když připustíme neúplnost tohoto údaje vzhledem ke úbytkům knih v pozdějších dobách. Podobně v Českém Krumlově
nalezl J. Hejnic při analýze přípisů v knihách záznamy více než dvaceti řeholníků používajících své vlastní knižní sbírky v 18. století. 646)

644

Více viz kapitola o knihovně v Č. Krumlově.

645

Srov. Dokoupil, 1972, s. 173-179.

646

Hejnic, 1995, s. 81-82. V kapitole o Č. Krumlově jsou dále uvedena i jména některých konkrétních řeholníků a velikost jejich knihovniček.
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Důkazem hojných knihovniček v pokojích řeholníků jsou také inventáře kláštera
zmiňující knihovní skříně v místnostech obývaných řeholníky. 647) Samotným konventním
knihovnám nebyla v některých konventech věnována dostatečná péče, což nemusel být jen
důsledek nezájmu, ale ovlivnil to dostatek potřebných knih v osobním užívání bratří.
V polovině 18. století mělo 11 kněží v klášteře ve Stříbře k dispozici v konventní knihovně
jen asi 200 svazků.648) Z toho je zcela evidentní, že potřebnou literaturu si řeholníci obstarávali a spravovali sami a společná bibliotéka byla místem, kde končily knihy, o něž bratři
neměli zájem nebo se sem dostávaly z jejich pozůstalostí. Podobná situace je popsána
i v zahraničí. 649)
Minoritští řeholníci ale často vnímali vlastní knihovničky i jako své osobní vlastnictví. Dokládá to i přípis na dvou rukopisech ve fondu brněnského kláštera, které minorita
Marián Welscher někdy po roce 1658 „přenechal svým představeným.“650) Svou roli zde
jistě hrály i finanční prostředky, kterými minoritští řeholníci mohli ze svobodné vůle disponovat. Dokládá to také jeden knižní štítek s poznámkou, jak jednotliví bratři přispěli solidními částkami na pořízení knihy biblických výkladů pro svou jihlavskou bibliotéku. Roku 1726 tak „z vlastních almužen“ věnoval na nákup profesor teologie a olomoucký kvardián Silvestr Clement (Climent) 80 rýnských zlatých a brněnský kvardián a lektor teologie
Sixtus Weiner 20 zlatých. Oba zmínění jsou doloženi též jako vlastníci soukromých knihovniček. 651)

647

Srov. např. inventář jihlavského konventu z roku 1882 - MZA, Minorité Jihlava, rkp. f. Za zmínku stojí
také skutečnost, že zatímco kapucíni a františkáni užívají pro pojmenování pokoje řeholníka slova „cella“,
minorité ho popisují jako „camera“.

648

Srov. zejm. inventář kláštera - NK, sign. VI.E.24. Podrobněji viz dále, kapitola o Stříbře.

649

Asi 1/3 z dochovaného fondu knihovny v Szeged v Maďarsku má kromě konventního provenienčního
záznamu také personální vlastnickou poznámku řeholníka. Viz Varga, 1991.
650

„Hunc librum resignat Superioribus suis Pater Marianus Welscher O. M. S. Franc. Conv.“ - zápis na předním přídeští rukopisů - MZK, deponát minoritů Brno, sign. Mn 40, Mn 41.
651

Štítek na knize Le Blanc, Th. Psalmorum Davidorum analysis. Coloniae, 1726, jihlavský minoritský fond,
nyní pravděpodobně uloženo v brněnském konventu. Doslovná citace štítku, podle níž peníze pocházely „de
sua eleemosina“ řeholníků viz Dokoupil, 1972, s. 189. Srov. též kapitolu o jihlavském konventu.
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Vývoj knihoven v jednotlivých řeholních domech

Bechyně, klášter Menších bratří/minoritů a posléze františkánů
Podle tradice byl klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie ležící na ostrohu vysoko
nad řekou Lužnicí založen roku 1281 nebo 1284 a Menší bratry do města uvedli příslušníci
rodu Švamberků. Pozdější řádové prameny hovoří o přijetí místa v roce 1250 a alespoň
částečném dokončení stavby v roce 1257.1) Byl vystavěn měšťany, snad za podpory pražského biskupa Tobiáše z Benešova, neboť město Bechyně náleželo pražskému biskupství.
Biskup Tobiáš byl milovníkem knih a zasloužil se o rozvoj kapitulní svatovítské knihovny, 2) jen čistě hypoteticky lze odhadovat, že mohl věnovat knihy i bechyňským Menším
bratřím. Při druhém obléhání Bechyně Tábority v říjnu 1428 bylo město obsazeno, řeholníkům stejně jako měšťanům povolen svobodný odchod pryč a klášter zpustošen.3) Při drancování, kdy byla budova téměř srovnána se zemí, byla jistě zlikvidována i knihovna a není
pravděpodobné, že by se z ní zachovaly nějaké pozůstatky.
Více než šedesát let zůstal objekt neobýván, až nechal nejvyšší kancléř českého království a držitel bechyňského panství Zdislav ze Šternberka4) jednopatrový konvent stojící
na severní straně kostela opravit a chrám znovu vysvětit. Na podzim roku 1490 do něj pomocí provinčního vikáře Antonína z Lipska5) a administrátora olomouckého biskupství
Jana Filipce6) uvedl patnáct českých observantských františkánů pod vedením představeného Alexandra z Chrudimi. 7)

1

Kukla, 1889; Bílek, 1893, s. 103; Hýbl, 1896; Buben, 2006, s. 206; Kronika J. Impekhovena - viz
Kłoczowski, 1992.

2

Podlaha, 1903, s. 211.

3

Podle některých pramenů (Špinar, 2000; Riedl, 1974; Bohatta-Holzmann, 1900) došlo k drancování již
v roce 1422. Viz též Minařík, 1938.
4

B. Sannigem čestně titulovaný jako „Ordinis patronus, quia Fratris tantum amavit.“

5

Antonín z Lipska byl provinčním vikářem (před úplným oddělením františkánů od minoritů r. 1517 tito ještě
neměli provinciály) v letech 1488-91 a 1493-96. Zemřel r. 1498 v Tridentu při návratu z generální kapituly
v Milánu. Je autorem díla Tractatum de septem donis Spiritus S.

6
7

Více o něm viz kapitola o klášteře v Uherském Hradišti.

Klášterní kronika (NA, ŘF, i.č.422 rkp. 30) a Špinar, 2000 uvádějí rok 1491. Klášter byl dle rozhodnutí gen.
kapituly v Urbinu osídlen „per patres et fratres Bohemos“ - NA, ŘF, listiny 76, 83; viz též Hlaváček, 2002,
s. 195.

Když se Jan Filipec, který je rovněž podepsán na zakládací listině kláštera sepsané ve
Znojmě roku 1490, stal františkánem, pobýval také v Bechyni. Organizoval zde duchovní
cvičení a v roce 1499 pro konvent opsal pergamenovou knížečku obsahující Řeholi a Závěť
svatého Františka a texty řeholních slibů, stejně jako zaplatil její psací materiál. V duchu
františkánské chudoby nechal dvě iniciály na počátku Řehole a Testamentu vymalovat,
přičemž v druhé z nich nechal vyobrazit svůj biskupský znak, ostatní iniciálky jsou pouze
psané perem červeně a modře.8)
Klášter čtvercového půdorysu přiléhající na jižní straně ke kostelu nechal ještě roku
1501 přestavět Ladislav ze Šternberka, částečné přestavby proběhly ještě po roce 1684, kdy
bechyňské panství získal rod Paarů velmi řeholníkům nakloněný. Konvent jako jeden
z mála v Čechách patrně fungoval stále během celého 16.století. V relativním klidu žili
bratři až do třicetileté války, kdy v srpnu 1619 začala obléhat protestantská vojska město,
které bylo v císařských rukou. Když do něj lstí vnikli, stal se františkánský konvent jedním
z prvních míst pustošení především kvůli posvátné sošce Panny Marie, díky níž bylo místo
poutním. Po vyplenění kostela zapálili vojáci klášter, jeho vybavení rozkradli, řeholníci
byli převezeni do Prahy a uvězněni. Záhy po Bílé Hoře se pak vrátili zpět za pomoci císařského kancléře a nejvyššího českého purkrabího Adama ze Šternberka, velkého dobrodince, ale trvalo ještě tři roky, než byl dům s kostelem aspoň zhruba opraven a začal v něm
běžný řeholní život.9) Po roce 1679 pobýval v Bechyni františkánský kazatel, spisovatel
a historik Jindřich Labe. Kromě kazatele v různých působištích proslul také jako Balbínův
spolupracovník a pomocník, když s ním spolupracoval například v bádání
o františkánských učencích a jejich knihách zejména v knižních františkánských fondech
v Olomouci a Brně. Bohuslav Balbín nazývá Labeho „můj starý přítel, milovník mých stu-

8

49 ff.; 21x15 cm. Kolofon: „Regulam hanc cum suo testamentum scripsit fratres Joannes Ep[iscop]us pro
loco Bechinensis Anno d. 1499. Pro scriptore piam lector saluta Mariam. Leta [1499] Tyto knijzky napsal
gest bratr jan Biskup niekdy waradinsky etc. nynij bratr Zakona bosacuskeho ku potiessenij swych milych
bratrzij klasstera Bechynskeho...“ Podle poznámek J.K.Vyskočila OFM - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Podrobněji
o manuskriptu viz Beránek, 1996, který soudí, že Filipec byl také iluminátorem. Vznik rukopisu uvádí též
klášterní kronika - NA, ŘF, rkp. 30, s. 10. O pozdější převazbě kodexu s Řeholí „veteri charactero scripta“ se
zmiňuje Sannig ve svých dějinách konventu - NA, ŘF, 2594. V letech 1677 a 1777 se rukopis nacházel
v kadaňském klášteře, v roce 1906 byl se svolením kvardiána Aloise Panného vzhledem k své hodnotě přeložen do pražského provinčního archivu (dle poznámky v kadaňském katalogu z r. 1777 Viz též WilhelmMinařík, 1909, s. 48.). V provinčním archivu se manuskript nachází i dnes - NA, ŘF, inv.č. 660, rkp. 267.
Reprodukce iniciálky se Filipcovým biskupským znakem na počátku Závěti je v obrazové příloze. Pozoruhodný je rovněž fakt, že Filipec, byť již sedm let františkánem stále disponoval penězi a nevzdal se svého
dřívějšího světského postavení. Více o jeho životě srov. např. Foltýnová-Mikulcová, 1999.

9

Kompletní opravy prováděné z velké části na náklady bratrů Jana Norberta a Františka Karla ze Šternberka
trvaly až do roku 1643.
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dentů, člověk nesmírně pokorný a zbožný.“10) Podobně jako se Labe věnoval konventu
v Hájku, popsal a ve spolupráci s představenými také zajistil vytištění svých dějin a popisu
poutního místa v Bechyni, které současně vyšly v češtině, němčině i latině. 11)
V průběhu první světové války v klášteře pobývali vojáci údajně zde nadělali mnoho
škod, újma v knihovně však není známa. V roce 1991 byl objekt vrácen řádu, kteří je předali do správy nadace Conventus, sídlí v něm základní umělecká škola a klášter i s okolím
byl v letech 1995-2001 postupně opravován.
Podle pozdějších zpráv byla knihovna údajně založena současně s konventem
v 90. letech 13. století.12) I když pro tento fakt chybí přímý důkaz, je to velmi pravděpodobné, neboť již mezi prvními bechyňskými řeholníky byli dva doktoři práv (dekretů):
Bernardin z Prahy a Alexander z Chrudimi. Jejím podporovatelem byl zřejmě též Jan Filipec, i když jediným známým důkazem je rukopis Řehole zmíněný výše. K prvnímu zpustošení knihovní sbírky došlo při husitských válkách 1422, k druhému pak v roce 1619, kdy
byla údajně část knih zničena a část ukradena a odvezena.13)
Díky štědrosti Ladislava ze Šternberka,14) jednoho ze zakladatelů a fundátorů konventu, mohlo v bechyňském klášteře a zámku vzniknout několik cenných renesančních
zdobených rukopisů. Za přímé spoluúčasti františkánů a snad přímo v jejich klášteře byl
někdy před rokem 1505 napsán a vyzdoben český životopis sv. Františka od Bonaventury
Legenda maior. Mezi dvě části legendy jsou vloženy výtahy z textů Bartoloměje
z Pisy (1262-1347?) o prvopočátcích fungování Menších bratří jako církevního řádu, dále
pokračuje předmluva sv. Bonaventury k zázrakům na přímluvu sv. Františka. Písařem kodexu byl františkánský kněz Jiljí z Ratiboře.15) Václav Mostecký nalezl v textu legendy

10

Balbín. Bohemia docta. Pars 3., s. 48-56.

11

Historie o třech svatých obrazech u Františkánů v Bechyni. Praha, 1685 (Jungmann. Historie literatury
české, č. V/1188); Trias sacra, seu historia de tribus imaginibus Bechinensibus. Pragae 1685 a téhož roku také
v němčině. Při této práci mu byl údajně Balbín poradcem. Viz Elbel, 2001, s. 42 a 119.
12

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 14.

13

Tamtéž.

14

Ladislav ze Šternberka zemřel 18.11. 1521, patrně byl pochován v bechyňském klášterním kostele, kde se
nacházel jeho náhrobek s podobiznou. Podle Maschek. Die Minoritenkirche... však byl pohřben v Pomuku
a v bechyňském klášterním bylo uloženo jeho srdce.

15

V letech 1505-1521 kazatel v klášteře v Plzni. Podle tohoto údaje bývá vznik rukopisu někdy lokalizován
do Plzně, kde P. Jiljí též opsal níže popsaný kodex evangelií a epištol. Srov. Hálová-Hejnic-Plachta, 1981/82
(Plzeň), s. 102 ; Blažková, 1993 (Plzeň) ; Houška, 1996, s. 19. Vzhledem k nevyvratitelné souvislosti vzniku
kodexu s bechyňským pánem Ladislavem ze Šternberka, byl ovšem patrně napsán přímo v Bechyni a před
rokem 1505. Srov. též níže o rukopise evangelií a epištol.
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prvky jihočeského nářečí a hypoteticky vyslovuje jako jejího překladatele lidového misionáře a autora latinsko-českého slovníku Jana Bosáka Vodňanského,16) který mohl ve
20. letech pobývat v Bechyni a pracovat společně s Jiljím z Ratiboře. Tomuto písaři bývá
někdy nepodloženě připisována také výzdoba rukopisu. 17) Přestože přesné jméno umělce
neznáme, byl jím buď přímo františkán nebo jiný mistr pod dohledem řeholníků. Kromě
františkánských témat obecně se vztahujících k samotnému obsahu knihy to nasvědčuje
také několikrát použitý trigram IHS typický pro observantské umění 15. století. Bechyňský
původ zase dokládá iluminace modlícího se světce v sousedství tančící hříšné společnosti,
která je téměř kopií fresky na hradě Zvíkově nedaleko města, a za zmínku též stojí podobnost věže na fol. 21b s věží jindřichohradeckého zámku.18) Výzdoba kodexu spočívá
v 31 malovaných iniciálách a zejména 72 renesančních figurálních miniaturách s tématikou
ze života sv. Františka, které obsahově vycházejí z Giottových fresek v Assisi. Tři výjevy
jsou celostránkové: do krajiny zasazená postava sv. Františka, jeho Stigmatizace spolu
s modlící se s postavou donátora Ladislava a Světcův pohřeb. Šternberský znak se nachází
na zmíněné iluminaci Stigmatizace a poté ještě jednou na foliu 143a. Na konci 10. kapitoly
je po vylíčení původu jesliček červeně připsáno „Laclave, milý, pomni na to“. Nasvědčuje
to, že kniha byla vytvořena pro Ladislava ze Šternberka. Přihlédneme-li k čistě františkánskému obsahu včetně popisů průběhu kapituly v Porciunkule, svědčí to i velkém nadšení
bechyňského pána a vrchního kancléře českého království pro františkánství. Jelikož kodex
nebyl určen pro klášter, ale pro šternberského pána, máme zde zajímavý příklad spolupráce

16

Mostecký, 1941. Jan, dle řádové příslušnosti zvaný Bosák se narodil okolo r. 1460 v měšťanské husitské
rodině ve Vodňanech, roku 1473 byl jako chudý student poslán na vzdělávání do Prahy do kališnické školy
u sv. Jindřicha, 1480 promován bakalářem teologie. Během studií se přímo setkal s organizováním protikatolických a protiřeholních spiknutí a násilností, což je vedlo k přestoupení na katolictví a vstupu k observantům.
Působil jednak jako lidový misionář a kazatel mezi městským i venkovským lidem, jenž osobně ve staveních
od vesnice k vesnici navštěvoval, zejména v Bechyni a okolí, dále v Jindřichově Hradci, Hořovicích a snad
Jemnici, vytvořil typ lidového františkána. Také ale psal obranná věroučná pojednání, například Rozmlauwání
mezi Jinřichem a Janem o nepoškwrněném početí Panny Marie (Viz Jungmann, Historie lit. české. č. III/760,
rkp. NK: XVII.H.5 nebo XVII.H.18, snad jde o polemiku s dominikány), Snažení Satanáše, aby si wystawil
wěž Babylonskou w Sasích („scriptum per me Ad. Polonum cantorem Budinensem 1549, Jungmann tamtéž
IV/527, NK: XVII.G.13), Proti bludným a potupeným artikulóm pikartským s kruntovnými důvody traktát
(1510, reakce na bratrský katechismus, Knihopis 3483), nejznámějším jeho dílem je ale latinsko-český slovník Vocabularium cui9 nome[n] Lactifer... vytištěný v Plzni Mikulášem Bakalářem roku 1511 (Knihopis
2801). Jan Bosák zemřel roku 1530, podle P.A. Houšky (1996, s. 17) přímo v Bechyni. Více o něm a zejm.
jeho tvorbě viz Truhlář, 1884.
17

Srov. Novák, 1915 a 1926.

18

Novák, 1915, s. 347 a 355.
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bratří s jejich nadšenými dobrodinci v knižní oblasti.19) Na náklady Ladislava vytvořili
bratři kodex pro jeho soukromou sbírku. Zatím neznámým způsobem se Legenda dostala
do rukou profesora vídeňské univerzity Vincence Weintrichta, který ji v květnu 1819 daroval hraběti Evženu Czerninovi („jakožto milovníku starožitností vlasti své“) a od té doby se
nachází v jindřichohradeckém zámku. 20)
Již přímo pro řeholníky určeným knižním darem Ladislava ze Šternberka, aspoň co
se týče pergamenu a výzdoby, byl dvoudílný graduál, někdy zvaný Šternberský, z let 14991500. Na začátku prvního (zimního) dílu se dochovaly v kapitole o rukopisné knize popsané instrukce, jak si mají písaři při tvorbě takového zpěvníku počínat, ostře kritizující činnost světských písařů. Podle toho je zřejmé, že písařem byl někdo z františkánů. To již nejspíš neplatí o iluminátorovi Jakubu z Olomouce, který na svém díle pracoval na bechyňském zámku, kde byl za svou práci placen Ladislavem ze Šternberka. Na mnoha místech
v graduálu zanechal svůj podpis spolu s datací 1499 nebo 1500 i místem vzniku. Snad se
také sám zobrazil jako asi padesátiletý muž v modrošedém taláru s červenou kapucí. 21) Někdy bývá ztotožňován také s klečícím dospělým mužem v růžovém kožichu, modlícím se
k svatému Františkovi na fol. 96v v letním dílu, spíše se ale jedná o někoho z donátorského
rodu Šternberků. Snadno rozluštitelná je nejbohatší ilustrace na fol. 176v téhož dílu. Spolu
s pannami sv. Barborou a Kateřinou je zde šternberský znak, modlící se dárce Ladislav
a několik poznámek výslovně jmenujících tohoto donátora jako zadavatele kodexu. Jinak
výzdoba spočívá v iniciálkách a miniaturách často na zlaceném pozadí, obsahově odpovídajícím textům příslušné liturgické oslavy. Na okrajích listů vynikají úponky s vtipnými
droleriemi, například medvěd hrající na dudy. Iluminátor Jakub z Olomouce nepatřil mezi
druhořadé umělce své doby. 22) Za vlády Petra Voka z Rožmberka, někdy před rokem 1590,
se oba díly zpěvníku ocitly v Rakousku.23) Původní vazba obou svazků se dochovala a o
19

Popis rukopisu - bohatě zdobeného žaltáře s františkánskými miniaturami, původem z Flander, jehož výzdoba vznikla okolo roku 1325 za přispění neznámého františkánského bratra a jenž byl určen pro blíže neznámou, v iluminacích rovněž vyobrazenou šlechtičnu viz Carlvant, 1982.

20

Nyní ve správě SOA Třeboň, pobočka zámek Jindřichův Hradec, Černínský archiv, rkp. 2. 149 listů,
24,5x17,5 cm. Modrá aksamitová vazba na lepence, uvnitř se zeleným vzorkovaným hedvábím, mosazná
pozlacená spona. Podrobný popis iluminací viz Novák, 1915 a 1926; Nověji vč. reprodukcí viz Beneš, 2004,
s. 9-11, další reprodukce viz Hlaváček, 2005, s. 129-130.
21

Na fol. 23r v zimním díle. Jako františkán by měl jistě řeholní hábit. Nejsrozumitelnější forma umělcova
podpisu je: „Jacobus de Olomucz me fecit in Bechinia“. Více o Jakubu z Olomouce viz Graham, 2000,
s. 325-326.
22

Rybička, 1865.

23

Podrobněji viz níže. Od roku 1936 se nachází v Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung,
Mus. Hs. 15493, 15494, dříve byly součástí sbírky Codices Seriei novae 2658, 2659.
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její souvislosti se zadavatelem ze šternberského rodu svědčí též znaky českých lvů na kování prvního dílu.
Obdobným způsobem jako výše popsaný český životopis sv. Františka, vznikl také
rukopis evangelií a epištol z roku 1505. Ladislav ze Šternberka zajistil a uhradil psací
matriál a výzdobu, opsání knihy dostali za úkol františkáni, konkrétně opět Jiljí z Ratiboře.
Ten zřejmě pobýval nejprve v Bechyni, kde opsal svůj první známý kodex. Tuto část nového zákona však podle explicitu dokončil již v plzeňském konventu, kde je zmiňován jako
kazatel v letech 1505-1521. Jiljí z Ratiboře zanechal na rukopise své osobité stopy, když
v evangeliáři mimo jiné světce uvedl také patronku rodného Slezska svatou Hedviku
a svého ochránce svatého Jiljí. Výzdoba kodexu spočívající v různých ozdobách na nepopsaných okrajích listů je pokročilejší než dílo Jakuba z Olomouce. Někdy bývá za iluminátora považován sám písař Jiljí, 24) ovšem toto tvrzení není ničím podloženo. Miniatury znázorňují obvyklá evangelní témata, dále postavy světců, mezi nimi sv. František, sv. Klára
s monstrancí, Stigmatizace sv. Františka, sv. Jiljí, z českých patronů je znázorněn
sv. Václav ve zbroji. Stejně jako první známé dílo Jiljího z Ratiboře (Legenda maior), nebyl ani tento kodex evangelií a epištol psán pro klášter, ale pro Ladislava ze Šternberka,
„zvláštního dobrodince bratří,“ jak je výslovně zmíněno v jeho explicitu.25)
Čtvrtý známým rukopisem vzniklým díky Ladislavovi ze Šternberka a rovněž patrně
pro jeho knihovnu jsou české Životy svatých otců na poušti (Vitas Patrum) datované explicitem do roku 1516.26) Toto oblíbené středověké hagiografické dílo přeložil významný český humanista Řehoř Hrubý z Jelení, jak je uvedeno i v dedikaci v úvodu námi sledovaného
kodexu.27) Nejkrásnější výzdobou kodexu je celostránková iluminace Stigmatizace

24

Srov. Chytil, 1896, s. 43.

25

Původní uložení knihy na bechyňském zámku naznačuje i jeho pozdější osud. Fr. Palacký jej uvádí
v hraběcí Waldsteinské knihovně na zámku v Duchově (srov. Daneš, Zdenko. Rukopisy bez tajemství
a záhad. Obzor, Jihlava 1995. Dostupné také na www: http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/danes/danes-4.htm [cit.
5.5.2006].) K. Chytil jej v roce 1896 uvádí v „Fidgorově sbírce“, patrně v Rakousku. Dnes je rukopis nezvěstný. Viz též Chytil, 1896, s. 43; Illustrierter Katalog der Austellung kirchlicher Kunstgegenstände im k.k.
Österreichischen Museum. 1887, s. II, č. 58. Explicit rukopisu zní: „Tyto knihy psany su Urozenemu panu
panu Laczslawowi z Ssternberka zwlasstnimeu dobrodieyczy bratruow swateho Frantisska w klassterze
bosatskym w novem Plzni. skrze bratra Gilgij z Ratiborže kazatele tehož klasstera. A dokonany su v Ochtab
swateho Jana aposstola a Evangelisty Leta od puorodu panenskeho Tisyczieho petisteho pateho“.
26

Dnes v Národní knihovně v Praze, sign XVII.A.2. Rukopis byl údajně převezen do Prahy k P. Marii Sněžné
a odtud někdy v 18. nebo 19. století do Klementina. Srov.Truhlář, 1906, č. 2: „k nám se dostal františkánů
pražských“. Perg., 366 ff.; 49 cm.
27

„Vysoce urozenemu a mnoho Mocznemu Panu Panu Ladslawowi ze Ssternberka a na Bechyni, naywyssiemu kralowstwie czeskeho kanczleri Rzehorz hruby z Gelenie Sluzbu svú z žadosti wsseho dobreho wzkazuge. Poniewadz znamo gest: že gste wasse milost Pane milostiwy weliky milownik Bratrzij Zaakona Swateho
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sv. Františka. Původní vlastník z rodu Šternberků je zde vyobrazen klečící v levém dolním
rohu. Ve stylu ilustrace se výrazně uplatňuje realistický styl, který klade důraz na detailní
provedení především přírodních a krajinných scén s uplatněnou perspektivou i plastické
provedení postav, mnohem výrazněji než ve výše popsaných manuskriptech. Příběhy jednotlivých světců jsou doprovázeny celkem asi 40 miniaturami obsahově uvádějícími do
jejich života (pohledy na města, kovářská dílna). Nový trend je v nich zřejmý, stejně jako
v rostlinném ornamentu lemujícím text po okraji. Kromě tradičních, někdy fiktivních rostlin se tu objevují realistické růže, hrachové lusky, červené máky. 28)
Kromě k františkánům štědrého Ladislava byl knihovní fond řeholníků rozmnožen
o mnohé dary z rukou dalších členů patronátní šlechty z rodu Šternberků.29) V roce 1530
koupil bechyňské panství od Šternberků rod Švamberků a současně jim připadla
i povinnost zásobovat klášter. Ovšem i mezi členy toho rodu se našli příznivci františkánů
i jejich bibliotéky. Jeden ze spoludržitelů panství Václav ze Švamberka30) věnoval klášteru
kromě zdobených mešních rouch a kalichů také tzv. Smíškovský graduál, pergamenový
rukopis vyzdobený v pražské dílně iluminátora Matouše na objednávku Michala Smíška
z Vrchovišť. 31) Dlužno říci, že utrakvistický kancionál s několikerým vyobrazením Jana
Husa spolu se svými prvními přívrženci a následovníky nebo iluminátorem Matoušem
z Kutné Hory nebyl pro františkány zrovna nejvhodnějším darem, hrabě Václav se patrně
ani konkrétním obsahem knihy nezabýval. Řeholníci si zřejmě později uvědomili skutečný
obsah knihy a vrátili ji zpět na bechyňský zámek, kde již tehdy sídlil Petr Vok
z Rožmberka, který panství koupil v roce 1569. Rukopis pro Rožmberka rovněž neměl valnou cenu, proto jej raději věnoval v roce 1590 známému knižnímu sběrateli Ferdinandovi
Tyrolskému. Současně mu ovšem daroval také výše popsaný zdobený graduál věnovaný
klášteru Ladislavem ze Šternberka. Jak a proč se dostal od františkánů do rukou Petra Voka
není známo. Snad věc souvisela s nepříliš šťastným stavem kláštera v reformačním období,

Frantisska y ginych zaakonijkuow: mam za to, že wasse milosť teeto pracze mee, kteruž hodnie oddawam
wassij milosti: nemalo raczijte byti wdieczni..“
28

Urbánková, 1957, s. 22-23 ; Krása, 1978, s. 448-449 ; Hejnová, 1990. Podrobný popis ilustrací podal A.
Baum. Život svatých otcův, kteří obývali na poušti. Památky archeologické a místopisné, 1868, 7, s. 339-348.

29

Špinar, 2000.

30

Zemřel 1562, pohřben v bechyňském františkánském kostele.

31

Maschek, Die Minoritenkirche zu Bechin in Böhmen..., s. 2 ; Dnes Österreichische Nationabibliothek, Cod.
series nova 2657, Lit.: Krása, 1978, s. 418-420 ; Studničková, Kutnohorské....)
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i když byl ve srovnání s ostatními řeholními domy lepší a fungoval snad bez přerušení.
Později se oba rukopisy dostaly do vídeňské dvorské knihovny. 32)
Z pozůstalosti Petra Voka z Rožmberka, který shromáždil jednu z největších šlechtických knihoven v Evropě ve své době,33) však františkáni také něco získali. Asi až po
smrti posledního člena mocného jihočeského rodu byl fond obohacen o pergamenový rukopis z 1. poloviny 14. století s postními kázáními Jakuba de Vorgaine. Jeho výzdoba je
prostá, iniciálky malé, kreslené červeným perem s výjimkou úvodní malované ornamentální. 34)
V roce 1552 nebo někdy v předchozích desetiletích byla patrně ještě nevelká knihovna uspořádána a sepsána do katalogu.35) Dnes je tento soupis nezvěstný, asi se stal obětí
výše popsaného obléhání a drancování města protestantskými vojsky v roce 1619, při němž
přišla vniveč bohužel patrně celá klášterní bibliotéka. „Část knih byla tehdy zničena, část
ukradena a odvezena,“ uvádí později adresář knihoven monarchie ze sklonku 19. století. 36)
Z předbělohorských klášterních rukopisů sice zůstaly zachovány výše popsané české Životy svatých otců na poušti a Filipcův opis františkánské Řehole, není však známo, zda se
v obtížném roce 1619 nacházely Bechyni.
Po návratu bratří a obnově konventu musela být jeho knižní sbírka budována znova
od základů. Kromě nezbytných nákupů, o nichž ovšem nemáme zprávy, napomohly také
četné dary, zejména od duchovních a šlechty. V roce 1662 odkázal farář Vavřinec Calidius
bratřím svou knihovnu, nebo aspoň její část, z čehož dodnes známe pět prvotisků. 37) Neznámý dárce věnoval františkánům v roce 1679 „krásný nový misál“ vázaný v červeném
hedvábí se stříbrným kováním, za což se kněží odměnili sloužením mší. O šest let později
ještě získali misál v blankytném hedvábí rovněž se stříbrnými ozdobami od manželky ob-

32

Maschek, Die Minoritenkirche zu Bechin in Böhmen..., s. 2. Srov. též Veselá, 2005, s. 72. Tamtéž na s. 73
a násl. uvádí další informace o bechyňské zámecké knihovně v době Petra Voka.

33

Více o knihovně Petra Voka viz Ridderstad, 2003.

34

Dnes JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 1 Be 14. 28x18 cm. „Ex bibliotheca illustrissimi principis domini
Dni Petri Vok Ursini, domini domus a Rosenberg, ultimi senioris e trinotibus[?] Bohemorum celsissimiet
auli... 1609. Na vazbě červená rožmberská signatura a pozdější klášterní sign. K 89. Na předním přídeští se
nachází Vokovo tištěné exlibris z roku 1609, pro přehled jeho exlibris srov. Ridderstad, 2003. Rukopis zkoumal také Jan K. Vyskočil - NA, ŘF, 2743, fasc. 8.

35

Přípisek „Conventus Bechinensis Cathalogo inscritupus Anno Domini 1552“ v prvotisku v JČVK, Zlatá
Koruna, sign. 2 Be II 28. Viz Riedl, 1974, č. 568.

36

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 14.

37

Riedl, 1974, č. 500, 514, 690, 755, 841. JČVK, Zlatá Koruna, sign. 2 Be I 12, 2 Be I 14, 2 Be I 19, 2 Be 3,
2 Be 9.
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novitele kláštera Jana Norberta ze Šternberka Isabelly Magdaleny, rozené de Porcia. 38) Ta
klášteru pomohla zejména dokončením stavby kaple pro uctívané sochy Ježíše Krista
a Panny Marie, které údajně při drancování roku 1619 přežily trojí vhození do ohně. Další
mešní knihu používanou u oltáře sv. Petra z Alkantary věnoval jezuita Jiří Petter.39) Několik dalších misálů nebo breviář si podle své pamětní knihy v dalších letech řeholníci koupili
sami z vlastních almužen. Z knižního daru získaného testamentem faráře Leopolda Claudiana získali řeholníci roku 1711 nejméně dva prvotisky. 40)
Obnovit knižní sbírku po Bílé hoře pomáhali také spolubratři františkáni z ostatních
klášterů, zejména všestranná osobnost Antonína Broučka, původem z Kopidlna, lektora
teologie, profesora pražského arcibiskupského semináře a provinciála.41) Dne 2. června
1674 věnoval bechyňskému klášteru biblickou konkordanci.42) Jako provinciál získal Brouček roku 1682 od Petra Ignáce Witprahla, faráře v Českém Rudolci nedaleko Dačic prvotisk Epistoles familiares od papeže Pia II. Sice ho ještě téhož roku nechal zapsat do katalogu v Dačicích, ale knihu stále choval u sebe až do své smrti 20. května 1690 v Bechyni, kde
pak již zůstala.43) V Bechyni tak nakonec skončila i Broučkova osobní knihovna, zřejmě
vzhledem k velké učenosti profesora teologie, jeho lektorským aktivitám i různým kontaktům nemalého obsahu. V místní konventní bibliotéce mimo jiné zanechal své vlastní rukopisné dílo o dějinách františkánství „Breve Compendium in vitam S. Patris Francisci et
sociorum ejus, cum annotationibus aliquibus circa indulgentiam Portiunculae, Montis Alvernae, Nominis Jesu, Terrae Sanctae &c.“44) a patrně manuskript s modlitebními texty
Aliae meditationes breviusculae.45)

38

Pamětní kniha kláštera, fol. 141v, 305v - SOA Třeboň. Františkáni Bechyně, rkp. 7.

39

Tamtéž.

40

Riedl, 1974, č. 310, 1007. JČVK, Zlatá Koruna, sign. 2 Be I 16, 2 Be II 30.

41

Antonín Brouček, křestním jménem Vilém, zemřel v Bechyni 20.5.1690, tamtéž pohřben. Spolu
s pozdějším kroměřížským kvardiánem Arnoštem F. Schaffem je domnělým autorem učebnice skotistické
filozofie Domus sapientiae Scoti. Praha, 1663. Tiskem vyšlo Broučkovo dílo o vzniku observance a sporech
ohledně striktního zachovávání řehole Brevis relatio de origine et divine Religionis s. Francici (Praha?,
cca1660, 118 s., např. MZK, sign. ST S-511.646) nebo edice Biblia pauperum od sv. Bonaventury (Praha,
1666). Byl skutečně všestranným člověkem, na fol. 62r-111r v kodexu JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 10/2
se dochovaly opisy několika desítek jeho listů s jinými řeholníky, šlechtici, světskými vládci.
42

„1674 2. Junii donavit A.R.P. Mnr. Provincialis Concordantias bibliorum in rubro cores“ Viz pamětní kniha
- SOA Třeboň. Františkáni Bechyně, rkp. 7, fol. 137v.

43

Norimbergae : A. Koberger, 1486. HC 154, BMC II, 430. Dnes JČVK, Zlatá Koruna, sign. 2 Be 8.

44

Dnes JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 9. Na 66 stranách psaných od roku 1677 se Brouček zabývá počátky
františkánství, misiemi františkánů ve Svaté zemi (se soudobými řádovými misionáři tamtéž udržoval Brouček písemný kontakt). Dále najdeme ve svazku zejména kázání, z nichž většinu lze s jistou dávkou nejasnosti
připsat samotnému Broučkovi, dále šest synopsí latinských školních her ve všech případech s biblickým ná-
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Postupné rozšiřování knihovní sbírky si následně vyžádalo i zvláštní umístění
v speciálně určené místnosti. V roce 1684 byl zbořen starý refektář a další cely v prvním
poschodí, které bylo na náklady kláštera a za pomoci nových vlastníků panství z rodu Paarů
budováno v následujících dvou letech znovu. Vznikl zde mimo jiné nový dormitář, tedy
cely bratří, pokoj pro provinciála, pohostinka a také knihovna nacházející se ve východním
křídle směrem k městu. V roce 1686 již byla stavba hotova, do některých místností včetně
knihovny byla instalována okna. V bibliotéce se nacházela dvě a rozměry místnosti tedy
byly asi dvakrát větší než běžné cely řeholníků. Toto své umístění pak nezměnila nejméně
do počátku 19. století. 46)
Nejstarší dochovaný soupis knih bechyňského konventu pochází přibližně z let 16751685. Vznikl nejspíš z nařízení Bernarda Sanniga a je zapsán v klášterní pamětní knize
iniciované týmž českým provinciálem. 47) Soupis zaznamenává velice skromnou knižní
sbírku s 358 knižními tituly, jejíž sepsání nebylo nezbytné pro orientaci v knihách, ale kvůli pořádku a evidence klášterního majetku. Katalog je setříděn podle oborů, které ještě nejsou zastoupeny písmeny, ale pouze arabskými číslicemi uvedenými frází „titulus“ a dále
podle velikosti knihy. Každý formát měl vlastní číselnou řadu pro označení knih, signatury
ještě asi nebyly používány. Některé tematické kategorie nejsou obsazeny žádnou knihou,
schéma třídění bylo patrně převzato odjinud. Téměř polovinu (43 procent) všech knih tehdy
tvořila literatura kazatelská a homiletická rozdělená do několika zvláštních podkategorií.
Další nejobjemnější třídy tvořily asketika (duchovní četba a modlitby), světská a církevní
historie, rétorika spolu s gramatikou, Bible v různých jazycích a kontroverzistika. 48) Bibli-

mětem, které užíval při své působení v J. Hradci. Mezi jednotlivé rukopisy je vevázáno také 10 pražských
tisků, z poloviny s historickou tématikou, která dosvědčuje šíři Broučkova zájmu.
45

Později se dostal do Zásmuk, kde je zmiňován v katalogu post 1870 Rukou snad P. Klemense Minaříka
k jejímu záznamu připsáno „velmi důležité“.

46

Pamětní knihy konventu - SOA Třeboň, Františkáni. Bechyně, rkp. 7, fol. 142r aj.; MZA, Františkáni Dačice, rkp. 2.
47

Inventarium Bibliothecae Conventus nostri Bechinensis, Pamětní kniha, fol. 318 a násl. - SOA Třeboň,
Františkáni Bechyně, rkp. 7.

48

K tvrzení, že schéma kategorií bylo převzato odjinud je ještě nutno poznamenat, že katalogy vzniklé ze
Sannigovy iniciativy nevykazují nějakou jednotnost v schématu oborového třídění.V tomto bechyňském
soupise jsou knihy roztříděny takto (v závorce počet titulů): Titulus 1. Biblia sacra (30), 2. Expositores
s. Scripturae (6), 3. S. Patres (0), 4. Concilia, Canonistae, et Juristae (1), 5. Theologi speculativi (4),
6. Theologi morales (24), 7. De controversiis (20), 8. Philosophi (9), 9. Concionatores (59), 10. Sermonistae
(17), 11. Postillatores et homilarij (20), 12. Materiam pro concionibus tractantes (16), 13. Authores pii (73)
14. Officium Divinum & Chorum spectantes (0), 15. Regulam et Statum Ordinis concernentes (14),
16. Historici tam ecclesiastici quam profani (31), 17. Politici et medici (3, jen lékařské), 18. Humanistae (31),
19. Itali (0), 20. Germani (0), 21. Bohemi (0), 22. Haeretici et prohibiti (0).
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ografické záznamy knih jsou v soupise velmi strohé a názvy zjednodušené, takže z nich
nelze při zběžném prozkoumání rozlišit starší rukopisy, prvotisky a jiná vzácná díla. Pokud
lze usuzovat ze stylizovaných zápisů titulů, byla hlavním komunikačním jazykem
v bechyňském konventu v 17. století němčina, někteří řeholníci měli ovšem za mateřský
jazyk i češtinu. V seznamu knih je připsáno různýma rukama několik poznámek
o nákupech v letech 1704-1730, celkem bylo během 26 let koupeno jen 20 knih, většinu
jich bechyňští řeholníci získali formou darů. Součástí pamětní knihy je kromě soupisu knih
v bibliotéce také jejich seznam v sakristii. Při oslavách Boha podle něj bechyňští řeholníci
na sklonku 17. století používali 13 tištěných misálů a 13 svazků s texty pro zádušní mše.
Další dochovaný soupis knih má jednoznačně evidenční charakter a byl sepsán společně s inventářem celého kláštera někdy po roce 1672.49) Je tedy jen asi o pár let mladší
než předchozí, eviduje pouze o 11 titulů děl více. Vypuštěny byly kategorie neobsahující
žádnou knihu, takže došlo ke snížení tříd z 21 na 16 a především k jejich přečíslování.
Z toho je zřejmé, že knihy neměly ještě žádné pevné signatury a očíslování jednotlivých
kategorií bylo jen pracovní a zachyceno pouze v soupisech. V knihovně navíc přibylo
14 nadbytečných či zastaralých liturgických knih dříve uložených v sakristii či chóru. Ze
srovnání obou soupisů jsou zřejmé i úbytky literatury,50) nejvíce v oblasti duchovní četby,
asketiky a modliteb. Tyto knihy byly jistě mezi řeholníky oblíbené, hojně půjčované
a ponechávané poté v celách bez ohledu na nutnost vrácení knihy do společné sbírky.
V 18. století měl bechyňský konvent i vzdělávací charakter, což se bezpochyby podepsalo i na jeho knižní sbírce. V roce 1734 zde fungoval juniorát pro mladé profesy, roku
1749 byla do Bechyně přemístěna ze Slaného filozofická studia, jež vedli lektoři Anacletus
Burgermeister a Jan Damascén Rosin51) a fungovala až do josefínských reforem. Pro školu
byla na klášterním dvoře zřízena roku 1788 samostatná budova zbořená o sto let později.
Jedinou známou přímo koupenou knihou z této doby je česká bible pořízená roku 1782.52)

49

NA, ŘF, 2597.

50

Jednak srovnáním množství děl v jednotlivých kategorií, u některých knih rovněž stejnou rukou poznámka
„vacant“.
51

P. Rosin je v roce 1765 doložen jako lektor v Olomouci (srov. teze dochované ve Staré knihovně kapucínů
v Brně), ale ještě téhož roku zemřel v Praze. Je autorem tištěné učebnice teologie pro františkánské studenty:
Tractatus scholastico - canonico - moralis, de externa actionum humanarum regula, seu de lege, complectens
materias tum canonicas, et dogmaticas, cum imprimis morales ... pro usu Alumnorum Almae Provinciae Bohamie .. compilatus A.P.F. Joanne Damasceno Rosin... Vetero-Pragae : typis Joannis Caroli Hraba, [1765?].
465 s. ; 8o.
52

Paměti konventu z let 1623-1836, s. 326 - NA, ŘF, 422.
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Hraběcí a od roku 1769 knížecí rod Paarů patřil od chvíle, kdy získal bechyňské dominium, k trvalým podporovatelům kláštera až do 20. století. 53) Kromě již zmíněné přestavby, jejímž výsledkem byla i nová bibliotéka, například hraběnka Marie Terezie nechala
roku 1725 přestavět kapli Pána Ježíše a ta pak od 1736 sloužila jako rodinná hrobka. Podporovali však také knihovnu. Karel de Paar (1805?-1881) nechal po roce 1830 zásadně
opravit celý klášter, který byl již dosti poškozen a roku 1834 byla na jeho náklady nově
vystavena také klášterní knihovna.54) Zatímco dosud byly mnohé svazky uloženy „v horní
chodbě“, tedy ve skutečně nevyhovujících a především nezabezpečených podmínkách, byla
nově přestavěna dosud nezařízená a prázdná místnost při severovýchodním rohu kvadratury v prvním patře vedle kaple sv. Barbory, nyní sv. Karla Boromejského.55)
Tato nová přestavba umožnila také rozvoj bibliotéky, do níž začaly být nakupovány
nové knihy. 56) V roce 1835 pak věnoval Simon Petrželka, patrně místní farář či kaplan, dva
rukopisy německé kroniky města Bechyně, jejichž autorem byl tehdy ještě žijící a působící
kronikář města a františkánský kněz Josef Kalasánský Leidl. 57) Pravidelné zprávy
o nákupech knih začínají v roce 1843 a trvají až do konce století. Průměrně bylo pořizováno okolo 10 až 15 svazků knih ročně, mezi nimi dosti velké množství slovníků
a encyklopedií, dále církevní dějiny a dogmatika. Místní představení uváděli tyto nákupy
do hlášení o konventu,58) což nebylo jinak obvyklé, a svědčí to, že knihovně byla po celé
19. století věnována náležitá pozornost. Velký přírůstek nastal zejména v roce 1886 za Huga či Hugolina Franze, kvardiána v letech 1880-90, který kromě pastoračních, kazatelských
a „mnoha dalších děl“ objednal také časopisy Pastýř duchovní a Blahověst. V průběhu druhé poloviny 19. století postupně mezi nakupovanými svazky ubývalo německých titulů
a přibývala díla v češtině.59) Jistě bohatým přírůstkem byl dar hraběte Karla Jana Václava
de Paar (1834-1917), syna již zmíněného dobrodince Karla de Paar, který v letech 1875-78

53

O jejich darech viz NA, ŘF, 2605.

54

„Bibliotheca noviter extructa“. Viz paměti konventu z let 1623-1836, s. 248, 327 - NA, ŘF, 422.

55

Dopis františkánů vrchnímu stavebnímu úřadu z 28.11. 1832 - NA, ŘF, 2608.

56

Např. díla Václava Hájka v němčině nebo sedmnáctisvazková Topographie des Königreichs Böhmen od
F.J. Schallera. Viz citované paměti konventu - NA, ŘF, 422.
57

Dedikace „Hic liber dona datus est conventu Bechinensi a R.P. Simone Petrsilka presbytero ecclesiastico
Anno 1835“, signatury Ld 55, 2166. Viz soupisy P. Vyskočila - NA, ŘF, 2743, fasc. 8.

58

Consignatio conventus 1842-45 -NA, ŘF, 2596.

59

Tamtéž.
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věnoval kromě soch nebo ostatků svatých také „mnohá díla různého žánru.“60) Mezi dárce
knihovny patřil také významný církevní historik P. Antonín Podlaha, který v roce 1898
daroval bechyňskému konventu dílo „Album Sancti Joannis Nep. et Album Sancti Adalberti.“61)
Nakupované knihy ovšem často nebyly svázány, bez pevných desek se ničily
a obtížně četly. Změna k lepšímu nastala až v letech 1893-99 za kvardiána Mariána
Wilhelma, kdy byly postupně tyto knihy svázány. 62) V roce 1899 v klášteře hořelo, poškozeny byly ovšem pouze střechy včetně té nad bibliotékou, mezi knihami k žádné škodě
nedošlo.63) Díky tomu obsahoval knihovní fond v roce 1900, kdy jej spravoval kvardián
Kamil Jareš, cekem 4530 svazků, z toho 12 prvotisků a 33 rukopisů.64)
Nákupy knih pokračovaly i na počátku 20. století za zmíněného Kamila Jareše, představeného v letech 1899-1911, ovšem v menším množství než dříve. „Časopisy a knihy
odebírány jako za let předešlých“, ale uvádí přestavení v pamětech kláštera k roku 1910.65)
Svá literární díla věnoval klášteru roku 1904 český básník a prozaik Vladimír Vrba zaměstnaný tehdy u železnice v nedalekém Písku. 66) Opravy se dočkala i knihovní místnost,
tehdy se již nacházející v přízemí objektu. V roce 1911 byla péčí klášterního diskrety Filipa
Heřmanského „přestavěna knihovna a sakristie,“ na podlahu v bibliotéce byly položeny
cementové dvoubarevné dlaždice. 67) Přesto asi nebyl stav knihovny ideální, alespoň
o nepořádku v ní píše zasloužilý řádový knihovník Bonaventura Wilhelm, bechyňský kvardián v letech 1914-1917.68) Záhy se pustil do práce: „Množství knih nevázaných bylo vazbou opatřeno, nové regály pořízeny. Vchod do knihovny vhodněji upraven. Sestaven prací
60

„Plura opera diversi generis, v.g. Stimmen aus Laria Lachi?, Kathol. polit. Blätter von Görres.“ Viz Consignatio conventuum - NA, ŘF, 2596. Pramen uvádí jako dárce „Václava de Paar“, kromě uvedeného Karlova
syna Karla Jana Václava byl dalším toho jména také jeho bratr Václav de Paar (1810-1890), který však nepobýval v Bechyni.

61

Tamtéž. Ve srovnání s těmito četnými nákupy působí dosti rozporuplně a nevěrohodně informace
z klášterního inventáře z července 1884 uvádějícího knihovnu s „ca. 800 alten und unvollständigen Bücher“ NA, ŘF, 2602.
62

Consignationes conventuum - NA, ŘF, 2596 uvádí k jednotlivým rokům 1893-99 zprávy: „magna pars
Bibl. compicta“[!], „pars librorum iterum compicta“, „permulti libri iterum compacti“ „pars librorum iterum
compicta“.
63

Notabilia et Memorabilia Conventus - NA, ŘF, 2596.
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Bohatta-Holzmann, 1900, s. 14.
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Notabilia et memorabilia Conventus - NA, ŘK, 2596.
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Tamtéž, donátor je zde uveden jen jako „scriptor et auctor Rnd. Vrba“.
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Reparabilia conventus - NA, ŘF, 2596.
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Předmluva v jeho katalogu, viz níže.
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B. Wilhelma nový katalog. Do knihovny zavedeno elektrické světlo a pořízena kamna.
Knih přikoupeno mnoho.“69) Svazky nově utřídil již nikoli oborově, ale podobně jako to
činil i jinde, pouze mechanicky do jednoduché řady, takže nové signatury již tvořily pouze
jedno arabské číslo. Tyto signatury zaznamenal na štítky nalepené na hřbety knih, které
patrně také B. Wilhelm nechal nalakovat černou barvou. Vlastnictví knih pak označil razítkem s textem „Conventus Franciscanorum Bechynensis“. Uloženy byly, stejně jako až do
roku 1950 v bíle natřených prostých regálech odpovídajících praktickému vnímání knihovny v osvícenské a moderní době. Pouze spodní strana polic u podlahy byla jednoduše vyřezána a nahoře připevněny dřevěné štítky s arabskými čísly - novými signaturami. 70)
Bonaventura Wilhelm kromě nového utřídění a uklizení fondu, rovněž knihy v roce
1916 sepsal do nového katalogu.71) Pěkná vazba s bohatým kováním používaném v době
vzniku soupisu už pouze na liturgických knihách v sobě skrývá předtištěné listy pro potřebu svazkových katalogů, které P. Wilhelm použil i později v Jindřichově Hradci. 72) Soupis
eviduje celkem 3870 titulů děl v asi 4300 svazcích včetně 33 rukopisů. Je zpracován velmi
pečlivě, jako i ostatní díla br. Bonaventury, který do sloupce „poznámka“ zachycoval také
informace o duplikátech, poškozeních, chybějících titulech, případně i subjektivní komentáře jako „velmi zajímavé“, „bohatě ilustrovaná“, „spis nespolehlivý“ (např. u Hájkovy
Kroniky české) nebo „na indexu“ (např. u Jiráskova Temna). 73)
Katalog je setříděn oborově, základy klasifikace kromě několika změn ještě vychází
ze starších řádových knižních soupisů. Oproti nim se ale například liší kategorií „E počty,
fyzika, filosofie, hvězdářství, stavitelství a malířství“, což naznačuje zejména postupný
úpadek postavení filozofie vždy řazené samostatně, přiřazením sociologie k morálce nebo
novou třídou beletrie. U sobě osobně blízkých oborů zavedl P. Wilhelm ještě druhý stupeň
podkategorií. V historii tak kromě církevní a světské ještě vyčlenil místní dějiny a historii
církevních řádů, zvlášť pak ještě životopisy světců a biografie jiných „slavných mužů“
a zeměpis. Podobně duchovní četbu rozdělil na obecnou asketiku, modlitební knihy, rozjí69

Reparatio conventus k roku 1915 - NA, ŘF, 2596.
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Srov. reprodukci fotografie v obrazové příloze.

71

JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 40. Titul „Catalogus Bibliothecae Conventu B.V.M. Bechinensis Scriptus
a P. Bonaventura Wilhelm bibliotecario 1916“ psaný gotickým, ne však příliš zdobným písmem odráží autorův zájem o historii. 228 ff.; fol. (41,5 cm). Vazba potažená černou kůží s bohatým kováním s květinovým
a ornamentálním motivem, 2 spony. Srov. též Riedl, 1974; Špinar, 2000.
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Tyto katalogizační listy tiskla Slovácká knihtiskárna Karla Novotného v Uherském Hradišti 482, kde rovněž P. Wilhelm působil a s nabídkou tiskárny se zřejmě seznámil.
73

Špinar, 2000.

184

mání a duchovní cvičení spolu s misiemi. Hlavní obory byly označil v signatuře tradičně
velkým písmenem, tyto podtřídy pak minuskulí (např. L.g.12). Nejpočetnějším zastoupeným oborem byla překvapivě „beletrie a básně“ (655 titulů; 5,9 %). Jejich velký rozkvět
v průběhu 19. století tedy nezůstal ve františkánském prostředí opomenut. Jen o zlomek
méně měli řeholníci kazatelských a homiletických děl (650 titulů) rozdělených podle jazyka do tří kategorií. Nejvíce jich bylo německých, českých pak o pětinu méně. Knihy
s českými promluvami ovšem patří spolu s duchovní četbou a beletrií mezi nejčastěji nově
připisované tituly Wilhelmovými následovníky a jistě souvisí i s podporou české literatury
po pádu monarchie. Dalšími nejpočetnějšími kategoriemi byly asketika spolu s modlitbami,
historie a polemická teologie. Periodika byla zařazena do zvláštní kategorie, kromě kazatelských a františkánských, kde byla objednána Acta Fratrum Minorum vydávaná františkány
v Quaracchi a německý řádový St. Franciscus Glöcklein, velmi populární i v dalších františkánských konventech v jižních a západních Čechách. Různých časopisů měli františkáni
celou řadu, obvykle ale jen několik ročníků či čísel z různých darů či pozůstalostí. Souvislejší řady nacházíme u titulů Vlast, Obzor, Method, Kazatelna, Kazatel, Die Katholische
Missionen, či německý populárně-vědný Über Land und Meer.
Četné rukopisy v kategorii duchovních cvičení a misií jsou přímými opisy nebo dokonce autorskými díly františkánských bratří a svědčí o jejich hojné aktivitě v podpoře
křesťanského života nejen v těsném sousedství kláštera. Hojné příručky ze zahradnictví
a ovocnářství zase naznačují, že františkánská zahrada nejspíš neležela ladem, ale snad
měla i podobný věhlas jako zahradnictví konventů v J. Hradci nebo Dačicích. Mezi hudebními díly se nacházelo více cvičných alb pro harmonium. 74) Odchodem P. Wilhelma
z Bechyně v roce 1918 ovšem péče o knihovnu neskončila, jeho několik následovníků do
katalogu zapisovalo řadu nových přírůstků až do roku 1936. Soupis rovněž nese stopy po
prováděných revizích. Největším problémem v té době bylo vracení knih - řada bratří si
knihy půjčovala, ovšem s navracením do konventní bibliotéky nastával problém, mnohdy
74

Jednotlivé obory Wilhelmova katalogu, v závorce uveden počet titulů nepočítaje pozdější přípisy:
A Písmo sv., encyklopedie Bible a konkordance (75), B sv. Otcové (87), C výklady Bible (40), D obojí právo
(88), E počty, fyzika, filosofie, hvězdářství, stavitelství a malířství (102), F liturgika, rituale, písně (80),
G morálka, sociologie (102), H dogmatika (110), J kazatelé latinští a cizí, homilie, řečnictví (206), K kazatelé
němečtí (256), L.a. dějepis církevní (57), L.b. dějepis občanský (80), L.c. zeměpis, cestopisy (50), L.d. místní
dějiny (76), L.e. dějiny řeholní (55), L.f. životopisy slavných mužů (90), L.g. životopisy svatých a světic
(126), M věci týkající se našeho řádu (85), N.a. asketika vůbec (232), N.b. modlitební knihy (82),
N.c. rozjímání (62), N.d. duchovní cvičení, misie (45), O lékařství, národohospodářství, botanika, přírodopis
(79), P filologie, slovníky, gramatiky, čítanky, řečnictví (166), Q pastorálka (80), R vychovatelství
a katechetika (115), S beletrie a básně (655), T polemika (232), U časopisy (74 popsaných titulů v asi 200
svázaných svazcích), V kazatelé čeští (188), X choralisté a hudba (38), Z různé (57).
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se zde již svazek neobjevil. Nejčastěji se to stávalo u beletrie, která byla zároveň nejčtenější částí fondu, jak dosvědčují poznámky o opotřebovaných rozích listů u záznamů krásné
literatury v popisovaném katalogu. Podle lístečku v něm vloženého scházelo celkem
128 titulů beletrie a poezie, tedy asi pětina. Jednotliví knihovníci v poznámkách na dalších
vložených lístcích obvykle svalovali vinu na své předchůdce. Tak alespoň víme, že jako
bechyňští klášterní knihovníci ve 20. století působili P. Jaroslav Burger (†před 1930), světský kněz Jeroným Husák a v roce 1930 pak významný františkánský knihovník Vojtěch
Chvojan, který hodnotu ztrát odhadoval na 3000 korun, ještě před hlavním příchodem inflace. V roce 1937 pak působil jako knihovník místní představený Kajetán Šimčík, též sakristián, ředitel třetího řádu, magistr laiků a kandidátů.75) Jejich pílí se klášterní knižní fond
rozrostl během deseti let asi o tisíc nových přírůstků, klášterní inventář z prosince 1927
uvádí knihovnu, „v níž se nalézá circa 5000 knih, většinou kázání,“76) jež opět získala
v důsledku ztrát převahu nad krásnou literaturou. Knižnímu fondu byla skutečně po celou
první polovinu 20. století od dob B. Wilhelma věnována dostatečná péče, takže i církevní
referent Okresního národního výboru v Týně nad Vltavou mapující stav klášterů musel
roku 1949 konstatovat, že knihovna „jest stále a skromně doplňována.“77) Před druhou světovou válkou se zde údajně nacházelo 8000 svazků knih. 78)
Z řádových badatelů pátral v bechyňské knihovně v 30. a 40. letech Jan K. Vyskočil.
Podle jeho poznámek79) se nacházelo ve fondu 14 prvotisků německého, italského
a francouzského původu, ovšem nejspíš vycházel pouze z knižních soupisů, neboť později
bylo odhaleno inkunábulí asi třikrát více. Rukopisů tehdy nalezl 28 svazků, vesměs novodobých a opisů děl již tištěných, avšak pro bratry tehdy nedostupných. Dva středověké manuskripty jsou popsány níže, jeden z nich (Rokycanova kázání) byl tehdy uložen
v klášterním archivu. P. Vyskočil rovněž z katalogu abstrahoval soupis tisků „naší provincie“ obsahující nejen knihy, ale i drobné tisky jako například okružní dopisy. Knihovnu
ovšem využívali i další badatelé, například středočeský vlastivědný pracovník Jan Hertl (1906-1965), tehdy profesor reálného gymnázia v Benešově, nebo v roce 1935 bohemista
prof. František Ryšánek (1877-1969) jako ředitel Slovanského semináře Univerzity Ko75

Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937, MZA, Františkáni U.Hradiště, kart.
31, č. 37. P. Šimčík zemřel r. 1976 v Praze.
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NA, ŘF, 2602. V zakristii se nacházelo 6 misálů, 2 liturgické agendy a 1 evangeliář.
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NA, SÚC, 109.
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Minařík, 1938, s. 12.
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NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
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menského v Bratislavě. Pátrali zde po starých tiscích z oblasti českých dějin od františkána
Jindřicha Labe a nějakých rukopisech. 80)
Až do roku 1950 se klášterní knihovna nacházela v místnosti v přízemí, tehdy označené číslem 10. Přestože dříve byl k přemístění fondu jistě důvod, v této době se nejednalo
o nejvhodnější umístění, neboť místnosti v přízemí byly po zrušení konventu ohodnoceny
jako „pro značnou vlhkost neobyvatelné.“81) Klášterní bibliotéka byla předána do správy
Státní studijní knihovny v Českých Budějovicích, kde působil její pracovník Mirko Riedl
pověřený Státní knihovnou v Praze. Zatímco nejstarší postkonfiskační prameny psané
M. Riedlem nebo církevním referentem v Bechyni a zmocněncem (správcem) kláštera
Františkem Rotem uvádí v knihovně 5 až 6 tisíc svazků,82) pozdější zprávy uvádí pouze
3,5 až 4 tisíce svazků. 83) Jako první navštívila klášter dne 6. května 1950 umělecká komise
Státního úřadu pro věci církevní (SÚC), aby z bibliotéky v přízemí vytřídila a zapečetila
její nejvzácnější část. Podle katalogu vybrali tehdy 573 knih. Zdá se, že komise se neskládala z odborníků, název pozdně gotických postních kázání je v jejím zápisu zkomolen jako
„Qvuu rágesimanales“. Tyto vytříděné vzácné knihy měly být původně předány Národní
a universitní knihovně v Praze, nakonec však přece jen zůstaly studijní knihovně
v Budějovicích. 84)
Poté již klášterní knihovnu navštěvoval a třídil pracovník budějovické knihovny Mirko Riedl. Nejprve do 26. července fyzicky vyčlenil oněch 573 knih vybraných komisí SÚC
a o dva dny později je nechal je převézt do Českých Budějovic se zmíněným určením pro
Národní knihovnu. Podle soudobých protokolů a zápisů současně nebo později vytřídil
z fondu všechny staré tisky do roku 1800, jichž kromě těch již dříve vybraných komisí
SÚC napočítal 1176, a zařídil jejich převoz do skladů studijní knihovny v Budějovicích.
Táž státní knihovna převzala rovněž „bílé regálky“, v nichž byly svazky uloženy.
Z novějších knih bylo vyčleněno a do Budějovic předáno celkem 1330 knih a 511 svazků
80

NA, ŘF, 2614.

81

NA, SÚC, 109.
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Zpráva SSK v Č. Budějovicích z 2.6. 1950, podepsán knihovník Mirko Riedl - NA, SÚC, 56; neuvedený
soupis klášterních knižních fondů tamtéž; Přehled majetku a důchodu církve - Františkánský klášter
v Bechyni (podpesán F. Fr. Rot, sine dato) - NA, SÚC, 109. Srov. též výše uvedený rozsah fondu v roce 1938
-8000 svazků.
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Horák, Fr. Zpráva o svozu… - např. NA, SÚC, 56; Riedl, 1974; Bílek, 1985. Přestože první vyšší čísla
nevycházela z reálného stavu, ale spíše z klášterních inventářů a Wilhelmova katalogu (na počítání knih na
jaře a v létě roku 1950 jistě nebyl čas), je nepravděpodobné, že by 1,5 tisíce knih zmizelo ještě v době fungování konventu před rokem 1950.
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Zápis komise - NA, SÚC, 109.
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časopisů. Ve srovnání s jinými kláštery a státními knihovnami se jedná o nezvykle vysoký
počet, knihy vydané po roce 1800 byly často automaticky vnímány již jako zastaralé
a neužitečné. Zbytek pracovník studijní knihovny označil za bezcenné a doporučil, aby byl
uvědomen národní podnik Sběrné suroviny, aby je převzal. Kromě toho vybral M. Riedl
jistý počet knih vhodných pro lidové knihovny. Převzaty byly veřejnou městskou knihovnou v Bechyni, která měla vyhotovit jejich seznam.85) Celkem 300 knih spíše novější literatury, údajně menší počet než v případě městské knihovny, bylo spolu s 20 obrazy
a 15 dalšími předměty vybráno pro školský referát Okresního národního výboru v Týně nad
Vltavou „pro musejní účely.“86) Poté dne 8. září 1950 zmocněnec kláštera František Rot
prohlásil, že „tímto jest zdejší knihovna úplně likvidována a knihy přidělené novým nabyvatelům jsou již oddisponovány.“87) Knihy vytříděné Sběrným surovinám v množství 6 až
8 metráků a odhadem okolo 1,5 až 2 tisíce svazků se dosud nacházely v klášterní knihovně
jako pozůstatek původní sbírky. Zmocněnec kláštera je měl podle ústních informací okresního církevního tajemníka předat sběrně dříve, než to schválí Církevní oddělení Krajského
národního výboru v Č. Budějovicích.88)
Kromě konventní knihovny mělo svou vlastní sbírku umístěnou v klášteře také místní
společenství třetího františkánského řádu.89) Svou osobní knihovničku umístěnou ve své
cele měl také poslední bechyňský kvardián Mořic Kunovjánek. Po sistaci Kláštera nastoupil P. Kunovjánek v duchovní správě farnosti Vodňany. V červenci 1950 se mu prostřednictví zmocněnce kláštera F. Rota a se svolením Církevního oddělení v Týně nad Vltavou
podařilo kromě alby, humerálu a rochety získat i svou knižní sbírku, předáno mu bylo
120 knih. Z jejich složení je zřejmé, že P. Kunovjánek měl zálibu v české historii, dosti
velké množství knih pojednává o katolických světcích nebo Panně Marii, nechybí samozřejmě praktická díla pro duchovní vedení, několik jich bylo v němčině.90)
Vyhledání a zpracování prvotisků se po převezení fondu ujal budějovický knihovník
Mirko Riedl. Nalezl jich celkem 38 v 32 svazcích, oproti starším inventářům zjistil ztrátu
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Tyto knihy převzal dne 31. 7. bechyňský Městský národní výbor a záhy nato je odvezl. Viz Dopis F. Rota
z 16.9.1950 - NA, SÚC, 109.
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Protokol o předání a další materiály - NA, SÚC, 109.
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Hlášení F. Rota - NA, SÚC, 109. Dále zmiňuje výše popsané aktivity M. Riedla.
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Tamtéž.
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Zmiňovaná zmocněncem kláštera F. Rotem v září 1950 jako „zlikvidovaná“ - NA, SÚC, 109.

90

Zápis o předání majetku z 7.7.1950 - NA, SÚC, 109.
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dvou knih. 91) Na počátku 21. století se pozůstalá historická část bechyňské knižní sbírky
nachází jako deponát františkánského řádu v Jihočeské vědecké knihovně
v Č. Budějovicích v její pobočce speciálních fondů v klášteře Zlatá Koruna, celkem se jedná o 1490 knih. Kromě zmíněných inkunábulí je mezi nimi 155 tisků ze 16. století
a 40 rukopisů převážně mladšího původu ze 17. a 18. století, z nichž mnohé mají obsahovou souvislost s českými františkány nebo byly jejich významnými osobnostmi napsány. 92)
Mezi nimi se kromě převažující duchovní a teologické literatury nachází také praktická
malířsko-natěračská příručka „Breve compendium seu ductoria quaedam penicillo pictoris“
(Stručný přehled neboli vůdce jistého štětce malířova) pojednávající o přípravě různých
barev, inkoustů, zlacení, lakování apod. z roku 1813.93) Svědčí o tom, že františkáni nebyli
jen duchovními osobami, ale potýkali se přinejmenším uvnitř svých konventů
i s praktickými problémy. Dva manuskripty jsou středověké, kromě výše popsaných Quadragesimales J. de Voragine ze sbírky Petra Voka z Rožmberka jde o výklad Evangelia
sv. Jana od Jana Rokycany v přepisu jednoho z jeho posluchačů z roku 1492. Dílo husitského mistra se dostalo k františkánům až koncem 17. století nebo později, nejstarší katalogy ho neevidují. 94) Díky péči M. Riedla a dalších pracovníků budějovické vědecké knihovny jsou údajně dochovány všechny rukopisy zaznamenané ve Wilhelmově katalogu z roku
1916.95) V jejím hudebním oddělení jsou dodnes uloženy četné hudebniny pocházející
z bechyňského kláštera se zřetelnou františkánskou proveniencí. Mezi nimi se například
nachází varhaní doprovody pro mše na františkánské svátky („pro Missis Franciscanis“),
dva z roku 1778 a jeden novější, a dále několik zpěvníků, kancionálů a varhanních doprovodů z kůru františkánského kostela z 19. století. Podle přípisků v nich o hudbu
v klášterním chrámu pečoval počátkem 20. století diskreta kláštera P. Filip Heřmanský (1843-1913).96)
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Riedl, 1974.
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Např. výše zmíněné traktáty V.Antonína Broučka, několik textů se vztahuje k také jindřichohradeckým
františkánům. Viz Špinar, 2000, s. 220. Starší soupis rukopisů ve správně SVK od B. Ryby (1985) eviduje
pouze 21 manuskriptů deponovaných v pobočce ve Zlaté Koruně.
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JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 23.

94

JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 33. papír, 334 listů; 34 cm. Na fol. 1r velká iniciála s postavou kazatele,
snad Rokycany, na zlatém pozadí. Viz též cit. poznámky J.K. Vyskočila v NA.
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Viz Špinar, 2000.
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Tamtéž.
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Benešov, klášter Menších bratří/minoritů
Menší bratři byli do Benešova uvedeni ve 40. letech 13. století zásluhou pánů Benešů
z Benešova, konkrétně díky proboštovi u sv. Víta v Praze a pozdějšímu biskupovi Tobiáši
z Benešova (†1250), který zde pak „sám prý poslední léta zde strávil jako františkán
a v kostele byl také pohřben.“97) Ve stejné době začala stavba kostela a kláštera na místě
bývalého benešovského hradu, na návrší dnes zvaném Karlov. Kostel Nanebevzetí P. Marie
vysvětil roku 1257 pražský biskup Mikuláš z Reisenburgu, chrám údajně se rovnal svou
velikostí sv. Jakubu v Praze. Rovněž i klášter stál podle M. Bubna svým významem hned
za pražským svatojakubským konventem. 98) 19. května 1420 dal Žižka klášter i město zapálit, a i když se v jeho ruinách pak ještě dvakrát (1451, 1473) konal zemský sněm, komunita zde zřejmě tímto zanikla. Minorité usilovali během téměř celého 17. a 18. století
o obnovu konventu, byli dokonce jmenováni titulární benešovští kvardiáni, avšak prakticky
již k žádné obnově nedošlo.99) Dodnes je zachováno pozoruhodně působící vysoké torzo
presbytáře chrámu.
Jediným známým knižním dokladem z benešovského kláštera je zmínka o pasionálu
a Bibli uložených v chrámu a získaných údajně jedním z rodu Benešů při dobývání Milána
v roce 1162 nebo 1163.100) Podle zmíněného srovnání s pražským konventem, lze ovšem
odhadnout, že i v Benešově mohl mít Menší bratři solidní bibliotéku, jež však utrpěla snad
při požáru roku 1294 a jistě při husitském plenění.

Brno, kláštery františkánů u chrámů sv. Bernardina a sv. Máří Magdaleny
Klášter v Brně vznikl díky protihusitskému misijnímu působení svatého Jana Kapistrána, který do města přišel 31. července 1451. Svými promluvami tak dokázal nadchnout
jeho obyvatele, že uspořádali sbírku na stavbu. Konvent a kostel sv. Bernardina ze Sieny
byly založeny roku 1451 za hradbami města pod Petrovem u řeky Svratky, na místě lidově
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Kronika Fürstenhaina - vyd. Kłoczowski, 1992a. Pozdější řádová kronika J. Impekhovena hovoří o přijetí
místa v roce 1247 - viz Kłoczowski, 1992. Viz též Hýbl, 1896, s. 338; Buben, 2006, s. 191. O Tobiáši
z Benešova viz též kapitola o Bechyni.
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Buben, 2006, s. 192.; Kukla, 1889. Rovněž Eneas Silvio Piccolomini, pozdější papež Piius II., když roku
1451 spatřil ruiny chrámu, byl údajně jeho velikostí a krásou dojat (Svátek, 1959).
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Buben, 2006, s. 193.
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P. Sommer in Vlček-Sommer-Foltýn, 1998, s. 175, vycházejíce z Březanovy historie šternberského rodu;
Kukla, 1889, s. 21.
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zvaném Františkov. Samotné organizace zřízení a výstavby kláštera se ujal Kapistránův
průvodce a tlumočník, olomoucký světící biskup, titulární biskup nikopolský a brněnský
arcijáhen Vilém z Köllnu (Kolína nad Rýnem). V konventu, dokončeném patrně již roku
1454, nechal patrně přímo zřídit knihovnu, do níž také věnoval své čtyřsvazkové dílo
Speculum historiae napsané roku 1461 jistým Janem z Nymburku. O osmnáct let později
ho předal františkánům. 101)
Na provinční kapitule v Brně roku 1522 bylo rozhodnuto zřídit v provincii tři studijní
domy, které měly nahradit významná studia ve Wrocławi opuštěné řeholníky obrácenými
k luteránství. Pro moravskou zem sídlila v Brně a jako lektor zde byl ustanoven bakalář
Ambrož z Wrocławi, jenž ovšem o dva roky později definitivně konvertoval k luteránství
a řád opustil. 102) I přes značný úpadek v 16. století byl brněnský konvent jedním ze čtyř
v provincii, který nebyl po celou dobu reformace opuštěn, byť se k luteránství odvrátila
většina jeho bratří včetně kvardiána Jana. Částečně klášter utrpěl při stavovských rebeliích,
zejména ale při prvním obléhání města Švédy roku 1643 byly klášter i s kostelem zapáleny,
řeholníci utekli do Čech. Po uklidnění poměrů se vrátili, avšak na brněnském předměstí
pobývali jen dva roky. V květnu 1645 potkal konvent stejný osud jako kapucínský - na
příkaz velitele města Raduita de Souchez byl jakožto potenciální útočiště pro nepřátelská
vojska stržen.103) Na čas se řeholníci usídlili do domů svých dobrodinců ve městě.
Na podzim 1645 povolil císař Ferdinand III. stavbu nového kláštera uvnitř města
u kaple sv. Maří Magdaleny stojící na místě bývalé židovské synagogy, která přestala sloužit po vyhnání židů z města v roce 1454. Kostel sv. Maří Magdaleny byl stavěn od roku
1651, o 22 let později jej vysvětil olomoucký biskup Karel z Liechtensteinu. V letech
1654-1672 vznikly rovněž budovy konventu, které byly ještě koncem 17. století rozšířeny
o další stavení a roku 1748 zvýšeny o jedno patro, podle některých pramenů nadšencem
františkánství Mořicem Grimmem, který měl na stavbu i finančně přispět. Počtem bratří
101

Obsáhlý explicit díla vypovídající i o účasti Viléma z Köllnu na Kapistránově misii a jeho dalším aktivitám v souvislosti s františkány (např. vysvěcení znojemské kaple sv. Bernardina) vydal Dřímal, 1931, s. 3638. Viz též Hlaváček, 2002a, s. 130. Písař je identifikován v kolofonu 3. svazku. Podle poznámky ve
4. svazku se knihy později dostaly k františkánům do Znojma, dnes se nachází ve VK OL, sign. M III 27.
Dále obsahuje obsáhlé životopisné poznámky autora, které se týkají především františkánských klášterů
v Brně, Znojmě, Opavě a Olomouci. Vilém z Köllnu vlastnil úctyhodný počet rukopisů a prvotisků, které
z velké části věnoval v letech 1477-1479 brněnským augustiniánům, u nichž působil jako kazatel. Více viz
Dřímal, cit. dílo; Pavol Černý In Chamonikola, K. (ed.). Od gotiky k renesanci : výtvarná kultura Moravy
a Slezska II., Brněnsko. Brno, 1999, s. 498.
102

Hlaváček, 2000, s. 125-126 ; Hlaváček, 2002a, s. 144.
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Konventní kronika - MZA, Zemský archiv, sign. 1 uvádí chybně rok 1643, což přebírají i některé novodobé historické práce.
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patřil konvent v 18.století mezi největší řeholní domy v provincii, roku 1746 zde pobývalo
53 bratří. Dne 1. června 1786 byl konvent u sv. Maří Magdaleny zrušen, řeholníci odešli do
jiných klášterů nebo byli umístěni u jiných farářů a příbuzných. Kostel se stal diecézním,
v objektu kláštera bylo zřízeno vojenské skladiště, později kasárna, vojenský dopravní ústav a sklad knih. V roce 1912 byl při kostele založen řeholní dům eucharistiánů, od roku
1991 zde působí kongregace petrinů. Tajná komunita františkánů působila v BrněMaloměřicích od 70. let 20. století, po roce 1990 se tito řeholníci usídlili na faře v BrněHusovicích.
Již z 15. století známe několik knihovních dobrodinců štědrých k brněnským františkánům. Kromě již zmíněného Viléma z Köllnu, jehož vazba s reformovanými následovníky
assiského světce se neomezovala jen na knihy, to byl také blíže neznámý mistr Filip, který
věnoval roku 1463 výklady mešní liturgie z 1. poloviny 15. století a druhou část Starého
zákona.104) Dalším byl mistr Jan z Přerova (Prawnawer), který řeholníkům věnoval v roce
1470 nejméně tři knihy s moralistickými díly pro pastoraci a s kázáními. 105) Příruční papírový kodex obsahující četná drobnější moralistická pastorační díla o manželství
a kajícnosti, obhajoby františkánství v duchu observance a řádové konstituce vlastnil
v 2. polovině 15. století Ludvík z Hadersdorfu, podle obsahu díla pravděpodobně františkán, jehož knihy zůstaly v brněnském konventu.106) Jinou knihou vlastněnou františkánem
bylo officium (breviář) Jana z Polska, který přešel do společného užívání bratří v roce 1470
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Alberti Engelschalk Dicta super officium missae; Biblia Veteris testamenti - VK OL, signatury M II 22,
M II 77; Boháček-Čáda, 1994, č. 190, 214. „dedit magister Philippus 1463“. Z poznámky ovšem není zcela
zřejmé, zda šlo o dar františkánům, nebo se k nim knihy dostaly až později. „Mistr Filip“ by mohl být totožný
s Filipem z Vestfálska, údajně velkým horlitelem pro chudobu, který byl jedním z 40 studentů a mistrů, kteří
vstoupili k františkánům v Lipsku po kázání sv. Jana Kapistrána. Viz Hlaváček, 2001, s. 48.
105

VK OL, signatury M I 154, M II 20, M II 109. Boháček-Čáda, 1994, č. 26, 188, 241. Snad týž Jan
z Přerova byl také druhým písařem rukopisu M II 93, Boháček-Čáda, 1994, č. 229.
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VK OL, sign. M I 184. papír, 381 ff.,. 14,5x10,5 cm, tmavá kožená vazba se slepotiskem. Boháček-Čáda,
1994, č. 47. „Iste liber pertinet proprietarie Ludovico de Haderstorff // debet pro loco sancti Bernhardini extra
Brunam“. V roce 1615 u olomouckých jezuitů. Obsahem rukopisu je mj.Tractatus restitutionum in brevi
compilatus compendio per rev. patrem fratrem Angelum (Claretum) de Clavasio ordinis Minorum, výtahy
z Bonaventurových komentářů k řeholi, kompilace bratra Jana de Prato, Tractatus minoricarum domini Bartoli de Saxoferrato (typicky observantské dílo), martiniánské a další řádové konstituce. Právě texty konstitucí
naznačují, že nešlo jen o světského přívržence spirituality, ale řeholníka majícího k těmto textům přístup
a jehož se přímo dotýkaly. Pozoruhodný je rovněž jeho vlastnický přípis, v němž je nezvykle zdůrazněno
„vlastnictví“ knihy.
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po jeho smrti.107) Nejméně jeden prvotisk získal brněnský konvent od moravského františkánského kustoda Jana z Brna.108)
Brněnská knihovna ovšem nebyla obohacena jen o dary příznivců, ale také o vlastní
písařskou tvorbu řeholníků. V roce 1481 opsal bratr Ludvík Vincenc pro reformované františkány více než aktuální hagiografický spis Vita s. Bernardini a přibližně v téže době jeden
z jeho spolubratří podobné dílo Vita Johannis Capistrani.109) Nejen opisy ale i vlastní autorská tvorba však měla u brněnských františkánů své místo. Místní kvardián Quintinus
Tauler sepsal roku 1481 Tractatus de tribus animae statibus (o třech stavech duše), v Brně
patrně vznikl Tractatus de septem donis Spritius s. (o sedmi darech Ducha sv.) od českého
provinčního vikáře Antonína z Lipska. V roce 1498 zde ještě vytvořil bratr Václav
z Jihlavy svůj Testamentum dilectionis Christi Domini in Evangelio (Odkaz Kristovy lásky
v Evangeliu).110) Významnou osobností působící roku 1490 v Brně byl také apoštolský kazatel Pavel z Moravy, již tehdy třikrát zvolený do čela českého vikariátu, autor obhajoby
přijímání pod jedním způsobem Tractatum super communione Eucharistiae contra Joannem Rokyczanam. Tento „muž oblíbený u lidu, církevních hodnostářů i šlechty, znamenitý
učenec, jenž podnikal s bludaři náboženské hádky, v nichž vždy býval vítězem“111) společně s brněnským vikářem Jakubem z Ruska (Rušanem) a bratrem Petrem z Jindřichova
Hradce obrátili ke katolictví nejvýznamnějšího představitele moravské šlechty a bohatě
politicky aktivního nejvyššího českého hofmistra Viléma z Pernštejna.112) Stopou po italských řeholnících působících zpočátku v brněnském konventu by mohl být v Itálii
v 1. polovině 15. století napsaný kodex s Cicerovou rétorikou uchovávaný v Brně až do
josefínských reforem. 113)
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Josef Bláha in Foltýn a kol., 2005, s. 181.
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Rob. Caracciolus. Sermones de laudibus sanctorum. Augustae, 1489. „fr. Johannes de Bruna custos Moraviae hunc librum disposuit“ Později, zřejmě od josefínských reforem v dačickém klášteře, dnes jako deponát
v MZK. Viz Dokoupil, 1972, s. 268-269.
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MZA, Benediktini Rajhrad, sign. Hf2 a Hf7. Benediktini snad rukopisy koupili v aukcích během josefínských reforem. Viz Hlaváček, 2002a ; Hlaváček, 2005, s. 105 vč. citace incipitu uvádějícího písaře.
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Hlaváček, 2002a, s. 138 s odkazem na Balbínovo Bohemia docta.
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Minařík, 1914-15, č. 16 (1915), s. 2.
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Podle poznámky v rukopise Tractatum super communione Eucharistiae.... Viz Balbín, 1780, s. 52-55. Viz
též Petr Vorel, 1999, s. 94-95, jenž připouští, že se spíše jednalo o formální akt v obtížné situaci záhy po smrti
Matyáše Korvína. Vilémovo přátelství s františkánem Janem Filipcem a konverze v brněnském kláštere jistě
také není souhrou náhod. O Vilémově konfesijní příslušnosti viz zejm. VÁLKA, Josef. Politika
a bezkonfesijní křesťanství Viléma a Jana z Pernštejna. In Perštejnové v českých dějinách. Pardubice, 1995,
s. 173-186.
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„Rhetorica ad Herennium“ - VK OL, M II 73. Boháček-Čáda, 1994, č. 210. Srov. Schubert, 1900, s. 410.

193

Brněnský konvent ovšem byl rovněž místem rozkvětu protikatolických tendencí uvnitř řádu. Jeho člen, bratr Gonzaga (†1491 v Brně), přívrženec husitství a sekty Beghardů
vlastnil podle Balbínova popisu: „čtyři knížky překypující chybami vydané přítelem choroby hereze jménem Georgio Medico de Cilia (snad lékař ze Štýrska), skrze teology vídeňské
univerzity rozpoznané a plamenům předané.“114) Dokladem těchto reformačních trendů
uvnitř řádu je patrně také kodex kázání Jana Milíče z Kroměříže Gratia Dei, případně další
knihy s kázáními od Jana Rokycany pocházející od brněnských františkánů. 115) Svou osobní
knižní sbírku měl v 80. letech 15. století, tedy v období největšího úpadku kláštera bratr
Ambrož Pietruška. Příznačné pro tuto dobu je, že jediná jeho známá kniha je českým překladem z latiny. 116) Společná konventní knihovna, pokud vůbec v tomto období fungovala,
jistě zažívala stejně jako klášter značný úpadek a patrně úbytky a ztráty. 117) Knihy, které
brněnští františkáni vlastnili ještě v jejich prvním klášteře blízko řeky Svratky lze jednoznačně odlišit podle provenienčního přípisu.118) Vlastnické přípisy, stejně jako dodnes dochované svazky ve Vědecké knihovně v Olomouci svědčí o přenesení knihovny do nového
řeholního domu uvnitř města.
Již v první fázi výstavby nového řeholního domu s chrámem sv. Máří Magdaleny ve
městě bylo pamatováno také na knihovnu. Zásluhou kvardiána a bývalého provinčního
ministra Jiljího Polleina se podařilo získat almužnu 400 zlatých, díky nimž byla v roce
1659 dokončena první část stavebních prací, takže se do konventu mohlo nastěhovat prvních dvacet řeholníků. Současně již byla také zřízena také místnost pro knihovnu nacházející se v sousedství chrámu, v místnosti nad sakristií nalevo od presbytáře.119) Další zmínka
o ní pochází z období Sannigových reforem, kdy byla také brněnská bibliotéka roku 1677
114

Balbín, 1780, s. 55.
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VK OL, signatury M I 153, M II 19, M II 105; Boháček-Čáda, 1994, č. 25, 187, 237. Knihy nemají žádné
označení jakožto heretické či zakázané nebo podobné přípisky, jenž by nasvědčovaly jejich využití při reformačních aktivitách.
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Jeho vlastnický zápis naznačující vlastnictví více knih: „Ex libris fratris Ambrosii Pietruška ordinis Minorum conventus sancti Francisci anno 1589“ se dochoval v českém překladu Knih o přípravě srdce od Gerharda von Lüttich napsaných písařem Matějem z Prostějova roku 1438 na šternberského hradu, nyní VK OL,
M I 10; Boháček-Čáda, 1994, č. 4. O situaci v brněnském konventu v 80. letech viz M. Elbel a J. Kroupa in
Foltýn et al., 2005, s. 182.
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Aspoň to naznačuje osud výše popsaného rukopisu. Ludvíka z Hadersdorfu, který byl od roku 1615
v držení brněnských jezuitů. Několik tisků ze 16. století se zachovalo v knihovně brněnských augustiniánů
nebo rajhradských benediktinů, patrně se sem dostaly až po zrušení kláštera během reforem Josefa II.

118

Provenience v různých podobách má doplněk „... extra Brunam“, nebo jiná varianta zní: „Iste liber est loci
s. Bernardini in suburbio Brunensi siti.“
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„A. 1659 tres partes hujus Conventus et Bibliothecam Ecclesiae contigua erexit...“, viz pamětní kniha
kláštera I., s. 11 - NA, ŘF, rkp. 49.
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„do lepší podoby a pořádku uvedena.“ O toto vylepšení se stejně jako v případě prospěšné
lékárny pro potřeby řeholníků i sester františkánek ze sousedního konventu u sv. Josefa
a nemocnice o šesti celách postaral kvardián na apelaci provinciála Bernarda Sanniga. 120)
Jisté úpravy prostor knihovny nebo uspořádání svazků samotných však probíhalo až do
roku 1685 a v následujícím roce byl na příkaz provinciála Sanniga v bibliotéce také uložen
archiv, patrně tehdy nově zřízený. Současně byly kvůli ochrany před požárem do knihovny
zhotoveny železné dveře a na oknech plechové okenice. 121) S rozvojem bibliotéky v této
době jistě souvisí i dva známé datované vlastnické přípisy františkánů v knihách z let 1669
a 1682.122)
Tehdy vzniklý katalog123) má svou obvyklou podobu: je stejně jako knihy setříděn do
oborů zastoupených písmeny a formátů, zapsaný titul je stylizovaný se jménem autora
v genitivu, někdy je doplněn rok vydání, případně i místo. Evidovaných 1011 svazků dosvědčuje jednu z největších knihovních sbírek v provincii odpovídající významnému postavení brněnského konventu. Relativně menší množství měli řeholníci kazatelských
a homiletických děl, v jihomoravské metropoli snad byli v této činnosti více omezeni působením jiných řádů i diecézních kněží. Hojné zastoupení děl morální teologie sice naznačuje
existenci jejich studií, ta však nejsou v klášteře v této době jinak doložena a jedná se
o i jinde běžný jev. Zakázané knihy (prohibiti) nejsou uvedeny žádné, snad byly zaznamenány v samostatném soupise uzamčeném spolu se samotnými knihami, popřípadě
v souladu s předpisy Kongregace pro inkvizici nebyly ještě v Brně vůbec. 124) Na vzniku

120

Dějiny a popis kláštera od B. Sanniga - NA, ŘF, 2917; Protocollum archivi conventus Brunensis...,
fol. 123r - MZA, fond Zemský archiv, sign. 1; Cit. pamětní kniha I. (NA), s. 196. Pramen Protocollum archivi... se v této souvislosti zmiňuje o brněnském kvardiánovi jménem Hokeborn, který je snad totožný
s P. Monaldem Hoke, dle provinčního nekrologia kazatelem a často kvardiánem (†1680 v Kłodzku). Viz též
M. Elbel a J. Kroupa in Foltýn a kol., 2005, s. 184 ; Buben, 2006, s. 267.
121

Cit. pamětní kniha I. (NA), s. 196; Pamětní kniha konventu - MZA, Františkáni Brno, 3. Srov. též Wolny,
Kirchliche Topographie..., Abth. 2, Bd. 1, s. 142. V roce 1689 pak bylo ještě nad knihovnou zřízeno vodovodní potrubí pokračující dále nad domem jistého Pistorise (viz cit. pamětní kniha I. - NA, s. 196).
122

VK OL, signatury M I 354 a M I 343. Boháček-Čáda, 1994, č. 146 a 153. Jedná se o rukopisy Unum de
quattuor (perg., 1. pol. 14. stol. vlastnické přípisy:„Nicolaus Pol, Doctor 1494“, „Pro conventu brunensi ad
s. Mariam Magdalenam 1669“) a Sermones de sanctis (papír, 2. pol. 14. stol., „Pro conventu brunensi ad
s. M. Magdalenam ... 1682).
123

Catalogus librorum omnium Conventus Brunensis ad S. Mariam Magdalenam repertorum - NA, ŘF, 2923.

124

Přehled jednotlivých oborů v katalogu s počtem uvedených svazků v závorce: A Biblia (57 sv.),
B Expositores S.S. (45), C S. Patres (50), D Consilia, juristae & canonicae (51), E Theologi speculativi (34),
F Theol. morales et summistae (80), G Controversistae (49), H Concionatores (50), I Postillatores et homilarii
(53), K Semonistae (74), L Materiam pro concionibus tractantes (61), M Regulam et statum nostrum concernentes (35), N Historici ecclesiastici et profani (73), O Pro choro, divo officio (39, vše in folio, vč. neužíva-
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katalogu psaného podle vročení knih od roku 1673 se podíleli dva knihovníci, z nichž druhý byl méně důsledný, knihy pouze zařazoval do oborů, ale již jim nepřiřazoval identifikační arabské číslo v rámci těchto kategorií. Postupně též polevoval v přesnosti uvádění
titulů i v zápise místa a roku vydání, na konci soupisu již tyto údaje chybí. Do katalogu
bylo v následujících čtyřech letech dopsáno ještě 50 dalších svazků, později již nebyl doplňován. Eviduje celkem 50 výslovně datovaných prvotisků a 11 zmíněných rukopisů.125)
Mezi knihami se nacházejí četné multiplikáty, které naznačují, že zde neprobíhala řízená
akvizice formou nákupů, ale hlavním zdrojem přírůstků byly zřejmě dary či pozůstalosti
včetně osobních knihoven řeholníků.
Úzkou souvislost s knihovnou mělo jistě i řádové studium zřízené v Brně roku
1708126) a fungující zřejmě až do 70. let 18. století. Předmětem studií zde byla v roce 1734
pouze filozofie, v jiných letech ale také univerzální a spekulativní teologie a od 60. let také
kanonické právo.127) Jako lektoři dekretů zde působili Albert Langer a Ludvík Sartori, též
olomoucký kvardián, jehož zápis přednášek s názvem Ius canonicum universum se dochoval dodnes. Místní student Ambrož Leffenholz, pozdější novicmistr a „příkladný kvardián,
velmi chvályhodný pro svou zbožnost, mírnost a lásku k bratřím“128) si zapisoval přednášky
z morální teologie rovněž zachované.129) V roce 1753 zde jako lektor morální teologie působil Alipius Barthele, též moravský kustod a generální vizitátor rakouské provincie (†1767) a Raymond Polentarius (†1803) jako lektor spekulativní teologie. Studentské
zápisky z jejich přednášky se později dostaly do knihovny Hájku.130)

ných misálů), P Philosophi (22), Q Humanistae (69), R Miscellanei (57 sv. nejrůznějšího obsahu), S Authores
pii (135), T medici, arithmetici et matematici (11), U Libri prohibiti (0)
125

Jedná se o rukopisy: D. Augustini de Regula verae fidei manuscriptus (4o nebo 2o), Conciones (4 sv., 8o),
Graduale de tempore ab adventu usque ad festum corporis (pergamen), Graduale ab Oct. Pentecostes ad Adventum, item de sanctis (pergamen), Missae per annum (perg.), Antiphonarium de Dominicis (perg.), Antiphonarium de Sanctis et Commem. (perg.), Psalterium diurnum cum hymnis per annum (perg.), Psalterium
nocturnum sive hymnarium per annum (perg.), Missale antiq. (perg., 2x).
126

Brněnské studium spekulativní teologie bylo zřízeno 4.9.1708 na provinčním definitoriu v Brně, jako
proto-lectores byli jmenováni Josef Förster a Mikuláš. Viz cit. pamětní kniha I. (NA), s. 52.

127

Hlaváček, 2002a, s. 146 ; Repertorium conventuum..., 1734. Teze ze zkoušek studia se dochovaly z let
1709-1771, srov. Dokoupil, 1978.

128

Podle řádového nekrologia v elektronické podobě, za jeho laskavé poskytnutí děkuji Janu Kašparovi.
P. Leffenholz zemřel v M. Třebové 22. 8. 1777.

129

Oba zmíněné rukopisy se nacházejí v knihovně konventu u P. Marie Sněžné v Praze, nesignovány, dříve
též v Kadani, sign. E32, resp. v Hostinném, sign. 9 M.

130

Viz její katalog z r. 1883 - NA, ŘF, 2643.
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Oprava knihovny proběhla v roce 1718, kdy zde byly společně s oratoří u chóru
a celami vybudovány nové dřevěné trámové podlahy. 131) Později nebyla nespíš knihám
věnována větší pozornost, přinejmenším ne taková jaká byla zapotřebí pro živý fond sloužící konventu s řádovým studiem. Změna nastala až roku 1753, nejspíš za působení kvardiána Aureliána Efferla, též provinčního definitora a sekretáře a cestovatele po Svaté zemi,
nadšeného pro literaturu a poznání a na apel kleriků vyžadujících si setříděné materiály pro
studium. Knihy byly nově uspořádány, seřazeny a sepsán jejich nový katalog. Záhy, za
Efferlova následovníka představeného Theodula Baudische proběhla také rekonstrukce
knihovny trvající více než rok, přičemž v ní byly zřízeny nové skříně. Pro bezpečnost byly
do jednoho okna v místnosti přidány plechové okenice, neboť staré již zřejmě dosloužily,
a také železné dveře nechali bratři vyměnit za nové.132)
Brněnští tiskaři a příznivci františkánství či přinejmenším jeho řeholí Jakub Maxmilián Svoboda a jeho syn Emanuel pro františkány vydali v letech 1732 a znovu 1758 německá duchovní cvičení „Cesta kříže“ konaná v klášterním kostele sv. Maří Magdaleny. Emanuel Svoboda též dvakrát vytiskl podobná devítidenní duchovní cvičení k Pražskému Jezulátku vytvořená pražskými karmelitány, ale provozovaná také u františkánů v Brně, právnické teze a objemný traktát o odpustcích řádového lektora Alberta Langnera působícího
rovněž v Olomouci133) a pravděpodobně i několik kázání o sv. Janu Kapistránovi tamtéž
pronesených. 134) Dobrodincem knihovny někdy před rokem 1746 byl vyškovský farář Petr
Sablacký, který odkázal bratřím svou sbírku čítající více než 200 svazků. 135) 23. října 1755

131

Protocollum archivi conventus Brunensis..., fol. 124r - MZA, fond Zemský archiv, sign. 1; Cit. pamětní
kniha I (NA), s. 198.

132

„In Bibliotheca omnes Cista columnate noviter fuerunt extructae, libri in novum ordinem redacti, novoque
Catalogo confecto inserti. Ad Bibliothecam unam residuam fenestram factae sunt valvae ferreae et ante ingressum Porta ferrea.“ Viz Protocollum..., fol.. 124v - MZA, fond Zemský archiv, sign. 1. Termín „cista“ pro
označení police je jinak v českém prostředí dosti neobvyklý, v jiných zkoumaných pramenech ani nebyl nalezen. Zato například ve františkánské knihovně v St. Pölten byl v 17. století přímo součástí signatury psané na
přídeští, např.: „In cista D columna 5“. Viz Lackner et al., 2006, passim. Viz též cit. pamětní kniha I. (NA),
s. 200.

133

Fragmentum Juris Canonici Sive Succincta Explanatio Tituli II. De Constitutionibus Ex Libro I. Decretalium Gregorii IX... Brunae :Litteris Swobodianis, 1765. Obhájcem byl rovněž pozdější lektor kanonického
práva Augustin Clement (†1781). Thesaurus inexhaustus verae Ecclesiae, sive Tractatus de Indulgentiis ...
addita appendice de Indulgentiis Seraphico Ordini S. Patriarchae Francisci concessis. Brunae : Litteris
Swobodianis, [1767].
134

Dokoupil, 1978, č. 1732/15, 1758/7, 1758/12, 1763/5 aj.

135

Cit. Protocollum..., fol. 220r; cit. pamětní kniha (MZA); cit. pamětní kniha I. (NA), s. 386.
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zemřel v brněnském konventu P. Oktavián Mettler, jehož zájem o liturgii dokládá jím
vlastněný manuskript Mysteriosum Tremendum Missae Sacrificium.136)
Přinejmenším při rušení brněnského kláštera roku 1786 měl tento také svého knihovníka pečujícího o bibliotéku. Ten totiž tehdy spolu s místním představeným a sakristiánem
musel složit přísahu před likvidační komisí. 137) Při rušení kláštera bylo s knihovnou nakládáno takto: po žádosti gubernia o katalog pro potřeby komise vybírající si knihy pro dvorskou bibliotéku ve Vídni fond od 23. června do 7. července 1786 sepsal Jan Alois Hanke.
Později během své cesty, kterou uskutečnil na příkaz gubernia z 21. června, sepsal
i knihovnu kartuziánů v Králově Poli u Brna, kapucínů v Mikulově, premonstrátů
v Zábrdovicích a dominikánů v Brně. Z fondu brněnských františkánů vytřídil vzácnější
knihy, patrně pouze rukopisy a nejstarší tisky pro svou olomouckou bibliotéku,
1825 svazků prohlásil za „smetí“ (Wust), jehož většina byla prodána 8. srpna téhož roku,
dnešními slovy jako „sběrná surovina“, za směšných 5 zlatých a 20 krejcarů.138) Pro vídeňskou dvorskou bibliotéku nebylo zřejmě vybráno nic, také klášterní kronika na svém sklonku uvádí odvezení části knih do Olomouce a uložení zbylých ve skladu jistého Mikuláše
Reirehense(?).139)
Část knih po zrušení kláštera tedy skončila v univerzitní knihovně v Olomouci
a v tamější Vědecké knihovně jsou uloženy dodnes. Prvotisky zaznamenané v soupise inkunábulí celé státní knihovny140) mají jednotně upravené - šedou barvou natřené hřbety
a mnohé z nich mají na vazbě stopy po očku k připoutání na řetěz. V této podobě se zřejmě
již do kláštera dostaly, fungování bibliotéky studijního typu s čtecími pulty není v Brně na
základě srovnání s jinými konventy v předbělohorském období pravděpodobné a už vůbec
nelze předpokládat zpřístupnění knih odborné veřejnosti mimo řád.141) Soupis středověkých
rukopisů Vědecké knihovny v Olomouci142) eviduje 35 manuskriptů pocházejících
z kláštera za hradbami i uvnitř města, v Hankeho soupisech jich bylo evidováno 40, ovšem

136

S proveniencí: „pro usu Octaviani Mettler Ordinis Minorum Reformatorum“, 1725. Později snad
v brněnském konventu, nyní v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.

137

Cit. pamětní kniha (NA), s. 13-14. Srov. obdobný případ přísahy také v znojemském františkánském konventu.

138

ZA Opava, pobočka Olomouc, fond Státní vědecká knihovna Olomouc, 1786, č. 31.

139

Cit. pamětní kniha I. (NA), s. 14.

140

Louda, 1956.

141

Srov. Kučera, 1997.

142

Boháček-Čáda, 1994, Registerband - s. 124.
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včetně novějších. 143) Většina z nich pochází již z prvního kláštera, některé se však k bratřím
dostaly až v průběhu 17. století, obsahově dominují kázání a jiná díla užitečná pro pastoraci
mezi věřícími. Za zmínku kromě výše již uvedených stojí františkánský misál menšího
formátu bez jakékoli výzdoby psaný v olomouckém konventu bratrem Ondřejem z Brna
nebo konvolut kázání v soukromém užívání kazatele Jana Křtitele z Lipska.144) Nejstarším
je manuskript De fide ad Petrum Diaconum od Fulgentia z 1. poloviny 12. století, darovaný
roku 1489 cisterciákům ve Žďáru a v roce 1659 zaevidovaný u františkánů v Brně. 145)

Brno, kláštery kapucínů u chrámů sv. Františka a Nalezení sv. Kříže
Brněnský konvent je druhou nejstarší kapucínskou rezidencí na našem území. Již čtyři roky po příchodu těchto řeholníků do Čech se v Brně objevují první misionáři. Stavba
kláštera začala v roce 1604 na brněnském předměstí, sto kroků za Měnínskou branou, poblíž cesty do Vídně. Jejím fundátorem byl zemský hejtman Ladislav Berka z Dubé a Lipé.
V červenci 1606 vysvětil kardinál František Dietrichstein chrám sv. Františka. Kapucíni
kázali v městských kostelech, pořádali procesí. Před druhým švédským obležením Brna
v roce 1645 však museli své sídlo na předměstí opustit. Vojenský velitel města Raduit de
Souches nařídil nemilosrdně strhnout všechny domy před hradbami. Přechodně pak řeholníci pobývali na staré radnici a v měšťanském domě u Biskupského dvora. V roce 1648 jim
František hrabě de Magni daroval svůj dům na Uhelném trhu, ke kterému přikoupil dva
okolní, aby získal dostatečný pozemek. Stavba trojkřídlého kláštera pro 40-45 bratří začala
na náklady zemského hejtmana Pavla Kryštofa z Liechtensteinu. Ten se jejího dokončení
v roce 1651 ale nedožil, a tak přispěli další dobrodinci, zejména Ferdinand Václav
z Kolsdorfu. Kostel Nalezení sv. Kříže byl vysvěcen až 7. května 1656. Po zrušení konventu v roce 1950 sloužily budovy jako depozitář sousedního muzea, a tak, ve srovnání
s jinými, nebyly ani příliš pobořeny. Od 90. let je opět obývají řeholníci.
V Brně, jako ostatně snad ve všech kapucínských konventech, existovala knihovna už
od jeho počátku. Dokazují to i léta, uváděná ve vlastnických záznamech v knihách, nejstar-

143

Schubert, 1900.

144

Více o nich viz kapitola o knihovně olomouckých františkánů.

145

VK OL, signatura M I 157. Boháček-Čáda, 1994, č. 29. Viz též kapitola o žďárském konventu.
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ší je z roku 1606.146) První soupis knih existoval již v roce 1618, jak dokazují další provenienční záznamy zmiňující se o zápisu v něm. 147) Fond již tehdy čítal nejméně šedesát
svazků. Kapucíni přišli do Čech z Itálie. Alespoň přechodně pobývali i v Brně, kde se po
nich zachovalo dosti velké množství knih v jejich rodné řeči ze 16. a hlavně 1. poloviny
17. století. Většina těchto tisků je vevázána v lepenkové pergamenové vazbě a jejich listy
jsou často zohýbány od vlhkosti a jsou dodnes cítit zatuchlinou. Zdá se, že jejich cesta
z Apeninského poloostrova nebyla nijak jednoduchá.
Roku 1651 byla hotová kvadratura nového konventu pod Petrovem. O 36 let později
nechal ještě kvardián Ondřej z Brna přistavěl další budovu, v níž nechal umístit klášterní
lékárnu, truhlárnu, cely provinciála a definitorů a také knihovnu.148) Přesná lokalizace toho
objektu budovaného stavitelem a sousedem kapucínů Janem Křtitelem Ernou není jednoznačná. Podle podrobné analýzy pramenných zmínek provedené M. Tejčkem149) se nacházela patrně v západní části konventu někde na místě dnešního Trenckova křídla. Jiným vysvětlením archivních zápisů popisujících lokaci bibliotéky je její umístění v jižním samostatném křídle za kostelem, v sousedství bývalých hradeb vedle současného turistického
vchodu do kapucínské krypty. Pokud tomu tak skutečně bylo, jednalo se o velmi neobvyklé
umístění knihovny do samostatně stojící přízemní budovy, jež ani nebývala běžně řeholníky obývána (nenacházely se v ní trvale obydlené cely) a nebyla tedy příliš zajištěna. Jiné
uložení se však řeholníkům v tehdy hojně osídleném konventu zřejmě najít nepodařilo.
Díky podrobné analýze provenienčních záznamů známe téměř všechny dárce knih.
Níže jsou vyjmenováni jen ti nejvýznamnější. Nejméně 42 svazků pochází z knihovny Michaela Schwaba, brněnského faráře u svatého Jakuba. Většina z nich se dostala ke kapucínům již před zpracováním soupisu v roce 1618.150) Dar z Schwabovy knihovny byl velmi
různorodý obsahově i vročením, farář chtěl snad vyjádřit kapucínům vděk za jejich kazatelskou činnost. Asi sedm tisků darovali před rokem 1640 členové rodiny Hovoriů, konkrétně

146

Srov. provenienční zápis v knize Carcano, Michael de. Sermonarium de decem praeceptis per Quadragesimam. Venetiis, 1492. MZK, deponát kapucínů Brno, sign. KP 33.
147

„Loci Capucinorum Brunae catalogo inscriptus 1618“.

148

Tejček, 2005, s. 173, podle Kapucínských análů a pamětní knihy konventu. Tamtéž Tejček uvedl také
dobrodince této nové stavby. Ondřej z Brna měl obláčku někde v Rakousku v roce 1659, od roku 1679 provinční definitor, v letech 1679-82, 1684-87 a 1690-93 česko-moravský provinciál, zemřel 15.12 1694 v Brně.
Viz Matějka, 2006, s. 285-287.
149

Tejček, 2005.

150

Několik knih získali kapucíni až zprostředkovaně o 15 až 20 let později prostřednictvím Františka Hovoria
nebo někoho z jeho rodiny.
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František, titulovaný jako vyškovský rodák, olomoucký kanovník a pozdější brněnský probošt Eliáš nebo brněnský protonotář Jiří. Při pohnutých událostech třicetileté války ve sbírce přibylo několik knih z dalších brněnských klášterů a od kapucínů z Vyškova
a Mikulova. 151) Nejméně 40 svazků vesměs hodnotných knih včetně pěti prvotisků získali
kapucíni z knihovny uničovského rodáka, od roku 1624 prvního katolického faráře
v Kunštátě a horlivého bojovníka proti protestantství Bernarda Voscinia. Zajímavé erbovní
supralibros se dochovalo na šesti svazcích souborných spisů Martina Luthera. Pochází
z více než tisícisvazkové knihovny známého brněnského lékaře, luteránce Jakuba Konráda
Praetoria. Ten samozřejmě tisky katolickým řeholníkům nedaroval. Společně s dalším
svazkem (indexem celého díla), se do fondu dostaly zásluhou bratra Benedikta
z Vorchheimu. V roce 1627 jej pověřil kardinál Dietrichstein, aby obracel na „pravou“ víru
nekatolíky, kteří se v posledních letech ve městě velmi rozšířili. 152) Jako celek se ke kapucínům dostala knihovna zaniklé farnosti v Kamenci u Brna. Odkázal ji duchovní
J. Mikslanek, působící jako kaplan v rovněž zaniklých Želovicích, když jej ležícího na smrtelné posteli přijel 22. prosince 1676 navštívit brněnský vikář Benignus z Moravy. 153)
Okolo roku 1695 působil v knihovně bratr Ezechiel z Brna, 154) který se patrně velmi
dobře orientoval v literatuře vhodné a žádoucí pro kapucínské řeholníky. Sepsal totiž
105 stránkovou bibliografii „užitečných knih“. Její první část obsahuje kázání seřazená
podle nedělí a svátků liturgického roku, druhá je velmi precizně rozdělena podle předmětových hesel. Soupis byl později až do 19. století doplňován o nově vycházející knihy. Byl
bezpochyby dobrou pomůckou, neboť svým věcným popisem daleko předčil všechny jiné
soudobé katalogy a soupisy.
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Nelehký osud knih popisuje např. přípisek v knize Gritsch, Johannes. Quadragesimale. 1486. MZK, deponát kapucíni Brno, sign. KP 18. „tato kniha byla odcizena [z kláštera] při obléhání Mikulova, poté byla vojskem přinesena do Brna, načež opět vrácena naším Otcům [v Brně]“.
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Luther, Martin. Der ... Theil aller Bücher und Schrifften. Ihena, 1566-73. První a druhý díl nedochován,
jedná se o dvě různá vydání díla, signatury 14 F 04, 14 F 05, 14 F 06. Více o Benediktovi z Vorchheimu viz
též výše v kapitole o libri prohibiti. Jakub Konrád Praetorius, nar. 1550 na Moravě, studoval v medicínu
v Itálii a Německu. Kardinál Dietrichstein získal jeho bohatou knihovnu spolu s numismatickou sbírkou někdy po roce 1622, řada knih pak spolu s ostatními uloženými na kardinálově mikulovském zámku skončila
jako švédská kořist. (viz Pachta, 1931, s. 54-55.) Knihy v držení J.K. Praetoria mají často bohatě zdobené
slepotiskové vazby, na některých se dochovalo jeho supralibros, jehož obsahem je kromě jména znak se ženou držící v jedné ruce meč a v druhé erb se lvem. (Stará knihovna brněnského konventu, sign. 14 F 04, 14 F
05.) Soupis Praetoriovy knihovny publikovali Borovská-Borovský, 2002.
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Kapucínské anály, sv. 6, 1676, 541.
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Br. Ezechiel z Brna, světským jménem Václav Köhler, * 1664, † 27.4.1726 v Brně. Soupis jeho děl - NA,
ŘK, 106.

201

Mezi dobrodince kláštera patřil také brněnský tiskař Jakub Maxmilián Svoboda, který
byl po své smrti roku 1736 pohřben v kostelní kryptě. Záznam o jeho knižním daru je znám
jen na jednom svazku, kde je jmenován jako „náš dobrodinec výjimečného srdce“.155) Dodnes se ve fondu zachovalo 45 tisků z jeho dílny, z nichž přinejmenším část daroval sám
tiskař, například jím pro kardinála Schrattenbacha tištěná operní libreta, které by si řeholníci stěží pořizovali z vlastní iniciativy, 156) a asi deset knih patřilo původně premonstrátům
v Zábrdovicích. Tiskař Jakub Maxmilián Svoboda také pro kapucíny účelově knihy vydával. V letech 1730-33 vytiskl oratoria zpívaná při slavnostech v kapucínském kostele, po
roce 1731 pak české vydání v řádu i mezi jeho příznivci populární duchovní příručky Velká
štěpná zahrada od německého kapucína Martina von Kochem. 157) Ve vydávání knih pro
řeholníky pokračoval i jeho syn Emanuel Svoboda, který tiskl teze z jejich brněnských studií. 158)
Původní místnost knihovny postupně počátkem 18. století přestávala stačit. Podle poznámky v soupise části fondu byl v roce 1716 kvardián Jiljí (Egid) Weiss z Wrocławi požádán, aby byla vybudována nová knihovna. 159) Nic ovšem v záležitosti neučinil. Na další
stížnosti reagoval až jeho nástupce, bývalý provinciál Antonín Ludvík Čepaný z Jihlavy. 160)
V roce 1727, kdy již byla knihovna v katastrofálním stavu, požádal písemně a pak i osobně
barona Šubíře z Chobyně, aby finančně přestavbu zabezpečil. Ten souhlasil, knihy byly
vyklizeny, ale později opět vráceny zpět v původním bídném stavu. A to přesto, že baron
Šubíř znovu na představeného naléhal, aby byly přemístěny a knihovna zřízena jinde.
Kromě toho se objevily sváry se sousedem Janem Schwarzem. Na pozemku, kde stála knihovna si chtěl zbudovat dílnu a nabízel za to řeholníkům smírné deset zlatých ročně. Spor
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Spanner, Andreas SJ. Polyanthea sacra... Venetiis, 1709. Signatura 19 G 02. Ostatky tiskaře J.M. Svobody
patří mezi těch 164 těl v klášterní kryptě, které se do současnosti nedochovaly. Jakub Maxmilián byl rovněž
přívržencem brněnských minoritů (viz) a jisté knihy věnoval též kyjovským kapucínům (viz).
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Jedná se o dvě opery „Scipione nella Spagne“ a „Lucio Papirio“, na libretem císařského dvorského básníka
Apostola Zena je složili Geminiano Giacomelli a Václav Gurezký. Představení probíhala v letech 1732
a 1734 ve Vyškově a Kroměříži. Stará knihovna brněnských kapucínů, sign. 19 I 43 (1. přív.), 19 I 51
(5. přív.).
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Knihopis 5345.
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Dokoupil, 1978; Stará knihovna brněnských kapucínů, sign. 01 G 25.
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Jedná se o soupis zakázané literatury, kategorie Z - NA, ŘK, 163. Podle Matějka, 2005, s. 153 byl však
P. Weiss představeným až od 26.8.1718 do r. 1720 a podruhé v letech 1723-26.)
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Narozen 28.9.1668 jako František, obláčku měl 1690 v Nyse, od roku 1709 definitor a v letech 1714-17
a 1720-23 česko-moravský provinciál, zemřel 7.5.1732 v Brně. Viz Matějka, 2006, s. 291-293.
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se urovnal, knihovna byla částečně opravena, ovšem stále zůstala na svém původním místě
za kostelem nebo západně od kvadratury směrem k současnému biskupskému dvoru.161)
Problém s nedostatkem prostor pro knihy se tedy nevyřešil a nejspíše se nesl dále,
i když o tom nemáme zprávy. Nová knihovna byla postavena až po roce 1763 jako součást
nové samostatně stojící budovy nazývané Trenckův trakt nebo křídlo v severní části areálu,
stavěné patrně zároveň s bibliotékou. Tradiční pojmenování objektu poukazuje na souvislost mezi její výstavbou a finančním odkazem, který vojenský velitel císařovny Marie Terezie baron František von Trenck odkázal kapucínům před svou smrtí 6. října 1749
v Špilberském vězení, kam za ním řeholníci docházeli. Přímá souvislost mezi Trenckovým
odkazem a stavbou však zatím nebyla pramenně doložena. Vojenský pandur mimoto odkázal bratřím 4 tisíce zlatých „na soukenickou dílnu a jiné zbožné účely,“162) o stavbě nového
traktu není v jeho testamentu žádná zmínka. Navíc byla část této nemalé sumy uložena jako
vklad, od roku 1753 v jisté vídeňské bance, z níž bylo ročně vypláceno řeholníkům
40 zlatých.163) Mezi Trenckovou smrtí (4.11.1749) a položením základního kamene knihovny (1763) navíc uběhlo čtrnáct let.
Prokazatelnou zásluhu na novostavbě knihovny a snad celého traktu měla rodina
Grimmů. Mořic Antonín, známý brněnský architekt a jeho manželka Voršila byli dobrodinci brněnských kapucínů a jako takoví jsou i pohřbeni v hrobce pod kostelem. Dva jejich
synové, Jan Jakub a Jiří se v letech 1719 a 1729 sami stali kapucíny s řeholními jmény
František Ludvík z Brna a Antonín z Brna. Druhý z nich byl dvakrát na hradčanských kapitulách zvolen českým provinciálem, v roce 1762 a 1768. Další potomek Mořice a Voršily,
významný brněnský stavitel František Antonín Grimm byl architektem novostavby. Kromě
toho již dříve přistavěl boční loď kostela a nově jej zaklenul. Je titulován jako dobrodinec
a po své smrti 17. ledna 1784 byl pohřben vedle svých rodičů v kryptě.
Dle zmíněných souvislostí mohl být František Antonín Grimm také hmotným zabezpečitelem stavby s honosnou, v jiných konventech neobvyklou knihovnou, kterou si bezpochyby kapucíni ze svých skromných prostředků nefinancovali sami. Tento dobrodinec bratří pohřbený čestně v hrobce pod kostelem se snad chtěl zavděčit kapucínům podobně jako
jeho otec Mořic. Kostel však již byl Mořicem opraven, a tak se mohl František A. Grimm
rozhodnout ukázat kapucínům své stavařské umění i dobročinnost skrze stavbu knihovny,
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Kapucínské anály, sv. 18, 1727, s. 77-78.
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Viz Tejček, 2005, s. 179, pozn. 152.
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Tamtéž.
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na kapucínské poměry zcela výjimečné svými rozměry (zejm. výškou) i výzdobou. Navíc
dosavadní uložení knih, jak je výše zmíněno, bylo již několik desetiletí kriticky nepostačující. Této tezi nasvědčuje i fakt, že při všech událostech týkajících se stavby bibliotéky i její
výzdoby a vybavování mobiliářem je v pramenech jako řádový aktivista zmiňován provinciál Antonín z Brna, rodný bratr F.A. Grimma, přestože tato povinnost náležela kvardiánovi a byla rovněž v ostatních podobných případech přístaveb prováděna místním představeným. Zároveň můžeme předpokládat jistý vztah Antonína Grimma z Brna k řádovým knihovnám. Jmenovaný totiž působil přibližně v letech 1754-1759 jako generální řádový archivář v Římě. 164) Přestože knihovna a archív vždy tvořily v rámci klášterů dvě samostatné
instituce, přece jen je pojilo mnoho podobného, což vedlo často k společnému uložení obou
v jedněch prostorách, jak tomu bylo i v právě popisované tehdy vznikající brněnské bibliotéce. Za zmínku stojí též fakt, že řádové prameny nikde neuvádějí výstavbu nového
„Trenckova“ traktu, zato je podrobně uváděna stavba knihovny včetně položení základního
kamene. Jakoby přestavba či zvýšení dosavadní budovy bylo jen záležitostí vedlejší při
důležitější bibliotéce, na níž mohl František Antonín Grimm ilustrovat bohatost svých stavebnických znalostí i pokladny.
Jak již bylo zmíněno, základní kámen byl položen roku 1763, stavba skončila o rok
později. Neobešla se bez problémů. Po zbudování základů proti ní i celému novému křídlu
cel protestoval soused Silber, neboť se mu zdála příliš vysoká. Jeho písemná stížnost nebyla z neznámých důvodů doručena, proto přišel do kláštera osobně a nabídl řeholníkům
500 zlatých za to, že stavba bude o jedno patro snížena. Kapucínům závislým na almužnách z okolí se lákavá nabídka zalíbila. Protože však Silber svou kritiku na kapucíny hrubě
rozhlašoval po městě, nebylo na jeho návrh přistoupeno. Po dokončení budovy knihovny
v roce 1764 ji nechal provinciál Antonín Grimm z Brna snad ve spolupráci s rodným bratrem Františkem Antonínem vybavit nábytkem a freskou.165)
Ve svých prostorách se knihovna zachovala dodnes, a tak její vzhled známe nejen
z archivních pramenů. Skládá ze tří místností, dvou menších o rozměrech přibližně 4 x 5
metrů a hlavního sálu uprostřed s 9,6 x 5,4 metry. Zaujímá celé první patro západního křídla traktu. Mezi jinými kapucínskými knihovnami je jedinečná velikostí prostor, zejména
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Matějka, 2006, s. 298-299.
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Kapucínské anály, sv. 21, 1763, s. 761, č. 28. Viz též Pamětní kniha mikulovského konventu, část I MZA, Rodinný archiv Dietrichsteinů, i.č. 605., kde je Antonín z Brna zmiňován jako tvůrce knihovny, dosl.
„Bibliotheca commendatur“.
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výškou (zaujímá přibližně dvě patra sousedního křídla), především však výzdobou. Ta se
zdá být až v rozporu s chudobou, na níž kapucíni kladli velký důraz a honosnější umělecká
díla u nich najdeme zpravidla jen v kostelích a kaplích. Proč taková knihovna vznikla právě
v brněnském klášteře, který sice nebyl nejmenší, ale nebyl žádným ústředím, nemáme doloženo žádnými zprávami. Zdá se, že architekt František Antonín Grimm chtěl nějakým
způsobem kapucínům darovat něco svých schopností a snad i majetku. V běžně obývaných
prostorách kláštera, jako je třeba refektář, mu v tom ale bránila střežená řeholní prostota.
U klášterní knihovny, která navíc byla několik desetiletí v bídném stavu, až taková bariéra
zřejmě nebyla. Záležitosti jistě napomohlo, že jeho rodný bratr byl tehdy provinciálem.
Z tří místností knihovny je dominantní její hlavní sál. Kolem všech stěn jsou umístěny skříně se sedmi policemi, dole mají zásuvky. Knihy jsou umístěny i nad dvěma okny
a oběma dveřmi, které tvoří s mobiliářem jednotnou kompozici. Nábytek je rokokově vyzdoben. Mezi policemi jsou fiktivní sloupy s hlavicemi, nad nimi a v rozích bíle natřené
rokokové vázy. Nade dveřmi na levé i pravé straně najdeme postavu andílka. Dominantou
místnosti je nástropní freska, kterou vymaloval známý moravský malíř Josef Stern, umělecká kapacita, kterou stěží kapucínští řeholníci najímali sami, ale jejíž práci běžně zajišťoval a samozřejmě i platil nějaký dobrodinec.166) V její ústřední části stojí vedle sebe dva
největší církevní učitelé středověku: františkán svatý Bonaventura a dominikán svatý Tomáš Akvinský, oba ve svém řeholním oděvu. Bonaventura pravou rukou Tomášovi ukazuje
na Ježíše přibitého na kříži pod zeleným baldachýnem. Tento motiv, v sakramentálním
umění nijak neobvyklý, má svou věcnou spojitost s knihovnou. Svatý Tomáš, zakladatel
scholastiky, reprezentuje teologické učení uložené v knihách. Svatý Bonaventura, představitel františkánské prostoty, mu ovšem ukazuje, že pravá moudrost spočívá v ukřižovaném
Ježíši, více než ve všem, co bylo napsáno.167)
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J. Stern, autor výzdoby mnoha kostelních interiérů zejména na jižní Moravě, vyzdobil též některé chámy
spravované námi sledovanými františkánskými řády. Konkrétně jde o oltářní obrazy v brněnském chrámu sv.
Máří Magdaleny (sv. František, Svatá Rodina, sv. Jan Kapistrán a údajně též hlavní oltář sv. Marie Magdaleny), dále cenné a na přelomu 20. a 21. století restaurované fresky s mariánskými a rovněž dalšími biblickými
náměty v presbytáři chrámu Narození P. Marie krnovských minoritů, (Více viz např.: Krsek, Ivo. Cyklus
fresek v minoritském kostele v Krnově. Slezský sborník, 1951, roč. 49, č. 1, s. 79-82.), údajně také obraz na
hl. oltáři v brněnském minoritském chrámu sv. Janů, nebo obraz Immaculaty pro oltář sv. Kříže v zaniklém
františkánském chrámu sv. Barbory v Opavě namalovaný při opravách a obnově kostela po požáru v roce
1758. Stern se ovšem podílel i na výzdobě celé řady jiných chrámů zejména na Moravě nijak nespojených
s františkánskými řády, a tak pouze na základě výše uvedeného nelze předpokládat zvláštní osobní vztah
Josefa Sterna k františkánské spiritualitě.
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V díle sv. Bonaventury najdeme několik obhajob významu a používání knih (srov. výše v kapitole Sv.
František a knihy), v jeho době ještě objektů spíše luxusních, částečně zmíněných v úvodu této práce. Skrze
hlubší četba jeho díla, zejména asketického spisu Itinerario mentis ad Deum, nedávno publikovaného i česky
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Ve spodní části fresky padají z kamenného mostu tři postavy, které zastupují hříšníky
zavržené do pekla. Zleva je to nahý muž držící v ruce hada, symbol hříchu, uprostřed muž
v pestrém oděvu s knihou v ruce, nejspíš arabský muslimský učenec, a konečně vpravo
ležící žena v lehkém šatu svedená amorkem s lukem v ruce. V horní části se nachází opak
pekla - nebe. Uprostřed něho vidíme holubici jako Ducha svatého se září okolo. Zleva k ní
přilétají dva andělé. Iluzivní architektonický rámec okolo je nade dveřmi přerušen imaginárními výklenky s květinovými vázami. V rozích jsou žluté kartuše s barevnými květy.
Kompozičně vyrovnaná freska vyniká především svou barevností. Obrysy objektů namaloval Stern ostře, ale citlivě. 168)
V první místnosti se nachází skříň podobné výzdoby jako nábytek v hlavním sálu.
Nad jejími dvoukřídlými dveřmi je v rokokové kartuši namalován nápis „Archivum“. Přihrádky uvnitř mají štítky s písmeny abecedy nebo začátky názvů měst s jinými kapucínskými kláštery. Evidentně sloužila k ukládání klášterních archiválií. Nad vchodem do hlavního sálu je pověšen dřevěný reliéf neznámého církevního hodnostáře, ostatní police byly
vyrobeny až po vrácení kláštera řádu na konci 20. století. Mobiliář třetí místnosti je odlišný, vyroben byl z tmavějšího dřeva a bez zvláštních ozdob. Mohl vzniknout současně se
skříněmi vedle, ale klidně i později. Ve spodní části má uzamykatelné skříně, jejichž dvířka
jsou tvořeny diagonální mřížkou. S podobnými se můžeme setkat i v knihovně na pražských Hradčanech a sloužily k ukládání zakázaných knih, neboť ne každý k nim mohl mít
přístup. Vstup do celé knihovny chrání dvoukřídlé zdobené železné dveře. Podlaha je
z šedého mramoru, materiálu pro kapucínské kláštery dosti výjimečného, většina jejich
podlah byla dřevěných. Ještě jednu zvláštnost skýtala brněnská knihovna. Uprostřed regálů
naproti oknům se nachází prosklená vitrína o výšce 180 cm, v níž byla umístěna lidská
kostra. O významu této neobvyklosti existují dvě verze výkladu. První ji má za „memento
mori“, připomínku smrti, která zaujímá významné místo v kapucínské spiritualitě
a přeneseně i v umění. Podle druhé sloužila lékařským účelům. Brněnský klášter měl vždy
vymezeno několik cel pro nemocné řeholníky. Za kvardiána Serafína Melchera z Głuchołaz
došlo pomocí stavitele Mořice Grimma po roce 1735 k přestavbám, jež umožnily přemístění a rozšíření klášterní nemocnice a zřízení lékárny, která patrně příležitostně sloužila

(Praha : Krystal OP 1997 a 2003), lze dospět k názoru, že téma fresky odpovídá skutečnému světcovu pohledu na život, Boha a moudrost. Ohledně zobrazení sv. Bonaventury a kříže srov. též medialon na fresce
v interiéru knihovny klášteře v Uherském Hradišti (viz).
168

Fresku popsala M. Loudová, 2000 a 2003.
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i světským osobám, zejména chudým. 169) Lékařský účel se zdá být pravděpodobnější, neboť podle popisu V. Dokoupila z 60. let 20. století byly na její lebce stopy trepanací
a některé kosti označeny štítky. 170) Druhotně ale mohla i připomínat smrt. Kostra byla nalezena v roce 2001 v jedné z přihrádek ve spodní části mobiliáře. Nacházela se ve značně
zuboženém stavu, bez lebky, části nohy i dalších končetin, se zpřelámanými žebry, a proto
byla pohřbena v kryptě hradčanského kláštera.
Krátce po dokončení nové knihovny, konkrétně v roce 1769 byly knihy v ní znovu
urovnány, jejich hřbety nově nabarveny a označeny signaturami. 171) Natírání hřbetů
a signování knih podle oborů zastoupených písmeny skončilo v roce 1780, později vydané
knihy již šedé hřbety nemají. Snad tehdy vznikl i katalog. Jeho torzem může být dochovaný
seznam kategorie Z, tedy zakázaných knih. 172) Eviduje celkem 166 svazků, podle datovaných záznamů jich osmdesát procent pocházelo z 16. století. Relativně velký počet z nich
obsahuje vlastnické přípisy předchozích majitelů. Zdá se, že kapucíni si tyto knihy
z „Indexu“ nekupovali, pokud by vůbec mohli. Získávali je buď jako dar, častěji ovšem ze
zkonfiskovaných knihoven. Dnes je ve fondu jen 75 svazků z této kategorie. Nejspíš se
podařilo v Brně eliminovat nebezpečnější protestantské aktivity a další vlastnění této literatury ztratilo význam.
O nákup několika knih se v polovině 18. století postaral Mansvet Liebscher z Prahy
(1706-1771), v roce 1735 lektor, 1759-62 místní kvardián a též generální řádový komisař
pro Polsko.173) Knihy zakoupil za almužnu, za kterou byly odslouženy mše. V roce 1776
učinil větší nákup tehdejší brněnský kvardián, definitor a pozdější provinciál Simplicián
Síruček (Sirucžek) z Bohdaneče (1716-1778). Největším přírůstkem z té doby byla ovšem
knihovna blíže neznámé osoby jménem Nicolaus Bellaci. 174) Jeho mědirytový štítek se
jménem obvykle nalepený na přídeští knihy se dodnes zachoval na více než třech stech
svazcích, na dalších desítkách je jen jeho podpis perem. Podle těchto poznámek víme, že
v roce 1738 ještě studoval. Nejpozdější zápis je z roku 1753, takže snad brzy poté zemřel.
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Tejček, 2005, s. 175.

170

Dokoupil, 1972, s. 199.

171

Tejček, 2003 a 2005.

172

NA, ŘK, 72.

173

Srov. též Matějka, 2006, s. 296.

174

Jméno Bellaci se téměř vždy vyskytuje v genitivu, takže se zdá, že by základní podoba mohla být Bellacus. V jednom případ je ale i v dativu (...dono dat Nicolao Bellaci...), forma Bellaci existuje mezi příjmeními
i dnes.

207

Ani jeho profesi nelze přesně určit. Většina knih je teologických včetně kázání, pastoračních děl a disputací, ale vyskytuje se též literatura lékařská, světské i církevní dějiny, zeměpis nebo beletrie. Nicolaus Bellaci byl s největší pravděpodobností knězem, ale záběr
jeho zájmů byl mnohem širší a zasahoval i do světské sféry. Jméno by poukazovalo na italský původ, ovšem jen pět jeho známých knih bylo v italštině, zato více než třetina byla
vytištěna v českých zemích.
Od poloviny 18. století se v knihách objevují zápisky jmen bratří kapucínů, kteří knihy používali pouze pro vlastní potřebu. Největší osobní sbírku měl česko-moravský
a později moravský provinciál Prokop Schober (nebo Schubert) z Mikulova, nejméně
41 svazků. 175) Více než čtyřicet knih nejrůznějšího žánru měl jeho následovník ve funkci
moravského provinciála (1785-1814) Julián Meller z Mikulova, lektor dogmatiky. Alespoň
patnáct knih z různých oborů teologie vlastnil lektor filozofie a zpovědník Deicola
z Moštěnic. Od roku 1761 pobýval mimo klášter, olomoucký biskup Maxmilián
z Hamiltonu jej povolal jako svého zpovědníka a teologa. V roce 1772 mu ale provinciál
Simplicián Síruček z Bohdaneče přikázal vrátit se do Vyškovského konventu.176) Svou
vlastní knihovnu měl také Antonín Grimm z Brna. Především ale pořizoval literaturu pro
knihovnu konventní. Vesměs datované zápisky o jeho nákupu pocházejí plynule z let 17591767. V letech 1758-68 pořídil minimálně 15 svazků během svých cest do Říma. Více než
padesát knih pro osobní potřebu měl někdy v polovině 19. století kazatel Ubaldus Wojtěch
z Kyjova,177) provinční definitor a sušický kvardián, v poznámkách v knihách titulovaný
jako „dobře sloužící misionář“. V jeho zápiscích najdeme doklady o působení v Sušici nebo v Mělníku jako kooperátor, knihy si tedy vozil s sebou. Zda byl přímo členem brněnského konventu nevíme, náležíce k hospici na Novém Městě Pražském ale působil na zámku Egberta hraběte Belcredi v brněnské Líšni. Pro označení svazků používal i razidlo. Ještě
zajímavěji označoval své knihy v 2. polovině 19. století kazatel Hilarius Martinetz, a to
175

P. Prokop se narodil 31.10 1734 jako Leopold Ondřej, do řádu vstoupil v červenci 1752 v Č. Budějovicích,
v letech 1780-83 českomoravský a poté po rozdělení provincie do roku 1785 moravský provinční ministr,
zemřel 11.7.1792 v Olomouci. Viz Matějka, 2006, s. 301 a násl. Prokop z Mikulova je rovněž autorem rukopisného kompendia pro zpovědníky, které během jeho působení ve funkci lektora studií na Hradčanech
(1768) opsal sakristián bratr Mansvetus. Nyní MZK, kmenový fond, rkp. 221.
176

Tento Deicola z Moštěnic je snad totožný s Deicolou Šimanem, brněnským kvardiánem v letech 1777-79.
Viz Matějka, 2005, s. 154. Doslovně je v pramenech P. Deicola titulován jako „theologus episcopi olomucensis“. Viz Kapucínské anály, sv. 22, 1772, 301; poznámka v Niemetz, Fabian. Theologia canonicomoralis. Znoymae, 1764. Stará knihovna kláštera kapucínů v Brně, sign. 21 K 28.
177

Ubaldus z Kyjova se narodil 2.2.1824 v Kyjově jako Ondřej Wojtěch (Wojtěch je příjmení), v roce 1844
jako zachycen student a klerik v Olomouci, řeholní sliby složil r. 1847, o rok později měl kněžské svěcení,
zemřel v roce 1885. Viz též Matějka, 2005, s. 178; týž, 2006, s. 314.
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jednoduchým supralibros se svým jménem. 178) V brněnském fondu je ale jen jeden takový
svazek.
Přinejmenším od 60. do 80. let 18. století fungovala v kapucínském konventu studia
dogmaticko scholastické teologie, později též práva, na nichž se učilo i několik desítek studentů. Existence klášterní školy se dodnes odráží v historickém knihovním fondu. Kromě
soudobých učebnic teologie, jejichž konkrétní vazbu na studia můžeme jen odhadnout, měli
také lektoři připsány knihy k osobnímu užívání. Největší soubory náležely již zmíněným
Prokopu Schoberovi z Mikulova a Juliánu Mellerovi z Mikulova, různé učebnice teologie
a kvestie používali též lektoři Alipius Slanina z Litoměřic (1734-1798), Hyacint Lukensis,
učebnici filozofie pro konventní knihovnu zase pořídil Engelbertus z Bruntálu v roce 1776
vlastnící též studijní text patristiky.179)
Někdy po roce 1842 získaly knihy nové signatury vyznačené papírovými štítky na
hřbetě. Nevycházely již z tématických oborů, ale skládají se z římského čísla podle místnosti, písmena podle police a arabského čísla vyjadřujícího pořadí v ní. Nejpozději roku
1853 byla někde v brněnském klášteře uložena rovněž knihovna třetího řádu svatého Františka, jehož vlastnictví je označeno razítky. Těchto knih se dochovalo jen několik kusů,
podle signatur však terciáři měli v roce 1911 nejméně 660 titulů a zpracovaný katalog.180)
Některé knihy zhruba z této doby jsou označeny razítkem „Guardianat“.
Přibližně na přelomu 19. a 20. století byly místnosti knihovny v Trenckově křídle zaplněny. V knihách se totiž objevují nové, tužkou napsané signatury. Jejich syntaxe začíná
zkratkou oboru (Th-teologie, Lit-liturgika, Lex-slovníky aj.) a pokračuje pořadovým číslem. Nejvíce bylo samozřejmě teologie, nejméně 500 svazků. Zařazeny sem byly ovšem
třeba i pohádky. V roce 1903 působil v Brně jako knihovník jakýsi bratr Hyacint, který se
tehdy tituloval jako student druhého ročníku teologie. V pozdějších katalozích bratří se ale

178

H. Martinetz se narodil v roce 1821 v Mostu jako syn Antona a Anny, křestním jménem Karel. Po ukončení mosteckého gymnázia vstoupil do kapucínského řádu (obláčka 1839, slavné sliby 1845), později studoval církevní dějiny v Olomouci a teologii na pražské univerzitě, provinciál Česko-moravské provincie (187177) a mostecký kvardián (1868,1879). Viz NA, ŘK, 31 nebo Matějka, 2006, s. 313.
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Dalšími lektory teologie byli Micheáš Ludicensis, Štefan z Jiřic (Irricensis) a Vít Hostaviensis, právo
přednášeli Mikuláš z Rudolfova a Herluinus z Mikulova. Viz tištěné teze popsané v Dokoupil, 1978
a nacházející se ve fondu knihovny a vlastnické zápisky v knihách. Lokalizace prostor studií v budově viz
Tejček, 2005, s. 171, pozn. 124. Pro biografická data srov. Matějka, 2006.
180

Je pozoruhodné, že přívazky měly své vlastní signatury. Počet svazků byl tedy nižší; zato to ale podle nich
nasvědčuje, že existoval katalog.
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jeho jméno již nevyskytuje. Buď tedy předčasně zemřel nebo opustil řád.181) Také z první
poloviny 20. století se zachovala torza soukromých knihoven několika řeholníků. Nejvíce
svazků (více než sto) pochází od Stanislava Žyly, roku 1935 brněnského kvardiána, kazatele, školního katechety, duchovního správce brněnské věznice či ředitele „Díla serafínské
lásky“, které spravovalo v Brně-Komárově dětský domov. Rozsáhlost Žylovy knihovny
naznačuje skutečnost, že pro označování knih používal čtyři různá razítka. P. Žyla zemřel
v roce 1957 v Brně, kde již předtím několik desetiletí pobýval, jeho knihy zejména nové
a aktuální literatury se jako bezcenné ztratily. Vedl též německou sekci místního společenství třetího řádu sv. Františka a pro celé Československo řídil Arcibratrstvo blažené smrti
sv. Josefa ku pomoci umírajících, jehož členové se vždy ráno a večer modlili za zemřelé
toho dne. Velmi dobře ovládal němčinu, většina jeho knih je v tomto jazyce. Snad o něco
skromnější byla sbírka brněnského vikáře Karla Toufara, strýce Josefa Toufara nespravedlivě popraveného za tzv. Číhošťský zázrak. Po 2. světové válce působil v Brně Justin Nekula (1879-1963), bývalý kvardián v Zákupech. Své knihy si z místa na místo dle svého působiště přenášel také bratr Longin Novák. Vlastnil 248 knih hlavně z 20. století, většinou
v češtině. Měl zejména literaturu o duchovním životě pro kněze, řeholníky a prostý lid.
Zřetelně je v profilu fondu vidět jeho pastorační činnost, kázání a katecheze pro děti
a mládež. 182) Počínaje rokem 1922 byli kapucínští kandidáti kněžství posíláni na studia do
Belgie, Holandska nebo Švýcarska. Ovládali dobře francouzštinu a jako památka na ně se
v knihovně zachovala řada knih v tomto jazyce, dovezených ze studií nebo získaných později z různých kontaktů.
Na sklonku svého života, tedy asi v letech 1920-24, pobýval v kapucínském klášteře
profesor Jan Sedlák, teolog a církevní historik proslulý zejména studiemi o Janu Husovi
a jeho následovnících. Kromě horlivé badatelské činnosti se věnoval i knihovně, kterou mu
kapucíni svěřili do správy. Necelou třetinu ji tehdy nově zpracoval. Knihám začal přiřazovat nové signatury sestávající z jednoduchého arabského čísla. Vytvořil první neúplný lístkový katalog, který se v knihovně dochoval jak v rukopisné, tak ve strojem psané podobě.
Za druhé světové války ovlivnilo fungování knihovny až osvobozování Brna sovětskou armádou, respektive její blížící se fronta. Bratři z obavy před možnými ztrátami způ-
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Poznámka v knize Sautel, P.J. Divae Magdalenae ignes sacri. 1673. sign. 18 I 40. Srov. Catalogus Ordinis..., 1935.
182

Soupis knih v jeho užívání - NA, ŘK, 102. Dále je v shodném kartonu přiloženo asi 15 knih z jeho pozůstalosti.
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sobenými bojem převezli několik nejvzácnějších knih, především prvotisků do hradčanského kláštera. Tam zůstaly i po válce a jakožto součást pražského fondu byly také konfiskovány a svezeny. 183) Někdy ke konci války vybuchla na kapucínských zahradách bomba,
která částečně poškodila třetí místnost. Podle pozdější popisů nebylo knihovně v letech
1945-50 věnováno příliš mnoho péče. Staré tisky nebyly zřejmě potřebné pro činnost řeholníků, kteří se více zaobírali každodenními starostmi.
Po zrušení kláštera v roce 1950 se podařilo v nezvyklé úplnosti zachovat celek vzácnější část fondu, který zůstal na místě instalován ve svých původních historických prostorách. Nebylo to však jednoduché. Ještě před likvidací žebravých řádů se 21. dubna 1950
sešli zástupci Státního úřadu pro věci církevní (SÚC) a Náboženského fondu. Dohodnuty
byly jen tři knihovny, které zůstanou na svém původním místě, konkrétně Strahov, Teplá
a Rajhrad. Ředitel Zemské a univerzitní knihovny v Brně, které fond dle svozových pravidel náležel, doporučuje 10. června státním úřadům, aby zůstal na místě. 20. června Kulturní
komise SÚC doporučila rozšířit počet knihoven ponechaných na místě na 19. Dvě již byly
ovšem svezeny a jedna pak přibyla, takže dle schválení Kulturní komise z 31. srpna jich
nakonec zůstalo 18. Definitivní rozhodnutí, které určilo i osud brněnské knihovny, padlo až
19. září za přítomnosti náměstka ministra vlády Zdeňka Fierlingera.184)
Zemská a univerzitní knihovna v Brně se fondu ujala v červnu 1950. Výsledky její
prohlídky byly velmi kritické: „staré tisky jsou prolezlé červotoči, zaprášeny a budou-li
ponechány na místě v tomto stavu, jsou vystaveny značnému poškození, ba i zničení.“ Vyčleněna byla starší moravika a jiné vzácnější knihy v počtu asi 400 svazků včetně prvotisků, rukopisů i úmrtních matrik. Státní knihovna v Praze žádala o jejich přidělení. Nebylo
tedy ještě skutečně vyjasněno, zda fond zůstane v Brně. Novější knihy byly nalezeny také
v celách řeholníků. Vědecká knihovna projevila zájem „především o novodobou českou
literaturu uloženou (...) v místnosti vedle hlavního knihovního sálu a to včetně dvou dřevěných polic postavených v této místnosti.“ Do konce léta byla knihovna vytříděna. Staré
tisky a jiné hodnotné knihy byly soustředěny do hlavního sálu, počítalo se ještě s jejich
převozem mimo klášter. Vyřazená „braková literatura“ určená pro Sběrné suroviny byla
uložena ve zvláštní místnosti. Z hlášení vědecké knihovny Krajskému národnímu výboru
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Tuto skutečnost objevil v roce 1953 V. Dokoupil z Univerzitní knihovny nalezením korespondence Josefa
Dosoudila, komisaře brněnského archívu v době Protektorátu s Komission für den Gesammtkatalog der Wiegendrucke zu Berlin, v níž byl odvoz popsán (MZA).
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NA, SÚC, 56.
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z 2. října 1950 se dovídáme, že veškerý vyřazený materiál má být v nejbližší době převezen
do jejího sklepního skladiště, kde bude dále deponován. Novější knihy z konce
19. a z 20. století se skutečně ve sbírce dochovaly jen ve velmi malé míře, není ovšem
zřejmé, zda skončily jako sběr nebo v běžném fondu vědecké knihovny. Ztratily se zmiňované regály z první místnosti a barokní židle.185)
V roce 1950 začal o kapucínskou knihovnu pečovat Vladislav Dokoupil. Rovněž on
se vyjadřoval velmi kriticky o jejím snad po desetiletí zanedbaném stavu. Po nezbytném
úklidu začala v roce 1953 katalogizace a za tři roky byla zhruba hotova. Dokoupil navázal
na Sedlákův systém signatur, použil i jeho katalogizační lístky a zpracoval až na výjimky
všechny staré tisky do roku 1800 a některé knihy novější, zejména bohemika.186)
V samostatném svazku zpracoval soupis tisků ze 16. století, napočítal jich 522. Rozhodl se
popsat i prvotisky, byl však překvapen jejich částečnou absencí ve fondu. Byly koncem
války převezeny, což ale netušil. Srovnáváním s Hainovým Repertoriem a seznamem, který
mu poskytli pracovníci Památníku národního písemnictví se mu podařilo nalézt
49 inkunábulí ve 40 svazcích a s pomocí Krajského národního výboru je převézt zpět do
Brna. Dokoupil později knihovnu i s ostatními klášterními sbírkami ve správě Státní vědecké knihovny popsal. 187)
Prostory knihovny v klášteře byly ovšem stále ve špatné stavu. Třetí místnost byla
poškozena bombou, především ale v 50. letech došlo k posuvům půdy a tlaku výše položeného muzea. V roce 1959 byly proto knihy převezeny nejprve dočasně do sousedního muzea a pak do depozitáře Univerzitní knihovny. Celé regálové zařízení bylo rozebráno. Během záchranných prací, které se protáhly na čtyři roky, byly zpevněny stěny, vyměněna
okna, restaurována poškozená nástropní freska a vyměněny části regálů nejvíce poškozené
červotočem. K opětovné instalaci knih došlo až v roce 1965. Několikeré stěhování
a nouzové umístění se údajně neobešlo bez menších ztrát.188)
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Různé protokoly a hlášení Zemské a univerzitní knihovny v Brně z června až října 1950 - NA, SÚC, 56
a 109.
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Jeho digitalizovaná verze byla zpřístupněna online na www: < http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit.
6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 4722 záznamů - lístků. Vícesvazkové tisky jsou zaznamenány na jednom
lístku, přesto přibližně pětina fondu v tomto katalogu zaznamenána není, zejména starší Sedlákovy lístky také
nepopisují přívazky.
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Pro díla V. Dokoupila o knihovně srov. seznam použité literatury.
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Dokoupil, 1972
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V listopadu 1993 knihovnu opět převzali kapucíni. Prvotisky a 56 svazků novějších
rukopisů bylo do té doby umístěno v depozitáři Státní vědecké knihovny v Brně
a vzájemnou smlouvou byly i nadále deponovány v jejím trezoru. V letech 1999-2005 byla
provedena nová katalogizace fondu v elektronické podobě, z velké části evidující vazby či
vlastnické přípisy v knihách. Prostory bibliotéky se do té doby nacházely v dosti neutěšených klimatických podmínkách, které snad panovaly už od rekonstrukce v 60. letech. Použitím odvlhčovačů a řízeným větráním se podařilo vše uvést do vyhovujícího stavu, stejně
jako byl eliminován červotoč.
V současné době fond obsahuje asi osm tisíc svazků. V tom je asi 6500 starých tisků
včetně přívazků. Ve sbírce je něco přes sto knih, které byly vydány po zrušení kláštera roku
1950 nebo dle přípisků lze určit, že se do ní dostaly až později. Prvotisků v ní najdeme celkem 75 včetně fragmentů. Mezi nimi jsou dva unikátní jednolisty z dílny prvních brněnských tiskařů Stahela a Preinleina.189) Mnoho knih z druhé poloviny 19. a z 20. století je
nesvázaných a neořezaných, což v mnoha případech znemožňuje i jejich čtení. Finanční
prostředky kapucínů byly nejspíš omezené, a tak nemohli nebo nechtěli utrácet další peníze
za knihvazače. Pěkným obohacením bylo v letech 2001 a 2002 převezení 163 svazků
s brněnskou proveniencí z Provinční knihovny na Hradčanech. Z velké části to byly právě
další vzácné knihy odklizené pryč před sovětskou frontou, konkrétně 20 inkunábulí a další
tisky ze samotného počátku 16. století.

Brno, klášter Menších bratří/minoritů u chrámu sv. Janů
Podle tradice a novověké brněnské kroniky190) vznikl klášter roku 1230 přízní Jana
Velena, předka rodu z Boskovic, hlavních dobrodinců řeholníků, podle Žďárských análů jej
ovšem založil Přibyslav z Křižanova (†1241) . Písemně je klášter doložen roku 1239. Dne
11. března 1251 udělil papež Inocenc IV. Menším bratřím odpustky na stavbu prvního,
pravděpodobně ještě prozatímního kostela, který vysvětil roku 1257 olomoucký biskup
Bruno ze Schauenburku.191) Výstavba rozsáhlého klášterního areálu trvala po celé

189

Protestationes morientium. ca 1488-89. Almanach ad Annum 1488 (asi 1/3 listu). Tisky popsal Dokoupil,
1974 a 1970a. Přepis a překlad textu Protestationes morientium viz Bajger, 2002.
190

Část „praefatio ad lectorem“ - MZA, Minorité Brno, 32.

191

Biskup Bruno měl k minoritům velmi pozitivní vztah a je mu spekulativně připisován vliv na vzniku minoritských konventů v Olomouci a Brně. (Jakubec, 1999) V řádových pramenech je biskup Bruno označen
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13. století, v jehož průběhu byl ale dvakrát (1262 a 1306) zásadně poškozen požáry. Rovněž za husitských bouří byl poškozen a poté řadu desetiletí opravován. Na počátku
16. století byl sídlem česko-polských minoritských provinciálů, sídlila zde řádová studia.
Kromě morových ran byl konvent v následující době oslaben zejména reformačním hnutím. Zatímco v 15. a počátkem 16. století dům vzkvétal a jeho chrámu se dostávalo četných
darů z řad spřízněného brněnského měšťanstva, přineslo luterství v 2. polovině 16. věku
jeho úpadek. V konventu pobýval pouze jeho představený, údajně se svými dvěma milenkami a dětmi. 192) Klášter i se svými stálými příjmy utrpěl během dvojího švédského obléhání za třicetileté války, v polovině 17. století zde žili jen čtyři řeholníci.
V první polovině 18. století byl klášter a záhy nato i kostel barokně přestavěn architektem Mořicem Grimmem. Tehdy mimo jiné v letech 1713-1737 vznikla loretánská chýše,
chrám byl obklopen ambitem s postranními kaplemi, přestavěno kněžiště, zbudovány Svaté
schody. V roce 1722 byl současně s přestavbou presbytáře vybudován přístavek sakristie
s knihovnou. Od roku 1816 v Brně sídlil moravský a později česko-moravský provinciál
a rovněž zde fungoval noviciát.193) Přesto počet řeholníků v důsledku církevních reforem
i změny společenské mentality klesal, například před likvidací konventu roku 1950, kdy
zde pobývalo pět kněží a deset bohoslovců, byla více než polovina objektu kláštera pronajata živnostníkům a obchodníkům. V 90. letech 20. století zde byla minoritská komunita
obnovena.
Již v 13. století v konventu fungovala řádová škola, bezpochyby využívající též nějakou bibliotéku. K roku 1257 je v Brně zmiňován lektor Bartoloměj, zřejmě totožný
s Bartolomějem z Čech, kterého jmenoval papež Alexandr IV. jedním z inkvizitorů pro
království české a Polsko,194) samotná studia jsou údajně doložena roku 1262.195)
V takovém případě můžeme předpokládat konventní knihovnu se základní studijní literatu-

jako „nostri ordinis Minorum singularissimus patronus et fautor“ (Neumann, 1936., pozn. 18, podle rkp. ve
VK OL, sign. M II 10, s. 35.)
192

Borovský, Tomáš a Kroupa, Jiří In Foltýn, D. a kol., 2005, s. 168 ; Buben, 2006, s. 178.

193

Wolny, Kirchliche Topographie... II/1; Ekert, 1883.

194

List Alexandra IV. provinční kapitole v Krakově. Vyd. v Bullarium Franciscanum. Tom. II., Romae, 1761,
č. 150 nebo RDBM, II, č. 258. Srov. též . Viz též Vyskočil, 1926, s. 138; Borovský, Tomáš a Kroupa, Jiří In
Foltýn, D. a kol., 2005, s. 167; Dokoupil, 1959, s. 17; týž, 1972, s. 160; Vobr, 2000.
195

Dokoupil, 1959, s. 17; týž 1972, s. 160. Jako pramen této informace uvádí Vl. Dokoupil ovšem pouze
„podle některých zpráv“.
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rou.196) Tato prvotní bibliotéka nejspíš vzala za své velmi záhy, při jednom z požárů
v letech 1262 a 1306. K přerušení klášterních studií ovšem katastrofy nevedly. Dalším
známým brněnským minoritský učitelem byl lektor Martin (†1321), rovněž titulární biskup
nikopolský, a jako takový zřejmě zastávající funkci pomocného biskupa olomouckého.197)
V polovině 14. století získala patrně brněnská minoritská studia knižní dar od městského písaře Jana. Ten kromě dalších darů a almužen brněnské církevní obci, předal
v listopadu 1349 své učebnice (libri scholasticales) plebánovi u sv. Jakuba, který se měl
pokusit je prodat a získané peníze obrátit v almužny či jiná dobrá díla. Pokud se mu to nepodaří, má učebnice rozdělit mezi chudé lektory a studenty řádů dominikánů, minoritů
a augustiniánů, „kteří je tolik potřebují.“198) Nevíme sice, zda byl svatojakubský plebán
dobrým obchodníkem, stejně jako neznáme konkrétní knihy ani jejich osud, podstatná je
však písařova vstřícnost vůči brněnským řádovým studentům, stejně jako jeho dobrá znalost školního prostředí a trvalý nedostatek studijní literatury, které ho provázely v období
středověku. Brněnské partikulární studium, jehož činnost byla za husitských dob oslabena
anebo zcela potlačena, dosáhlo svého velkého rozkvětu v první polovině 15. století, když
jej brněnský probošt a později olomoucký biskup Prothasius z Černé Hory a z Boskovic
společně s kvardiánem Janem Hufnagelem (†1452) znovu zřídili, snad i přestavěli jeho
budovu. Jako lektoři zde působili minoritští učenci nejen z českých zemí, např.
P. Veit (†1486), ale i několik bratří z Itálie. 199)
Záhy po objevení knihtisku začali brněnští minorité nakupovat také tištěné knihy.
Podle vlastnických poznámek v nich se tak dělo za kvardiána Zikmunda (1486), Ambrože
Kunena (kvardiána 1488-1500 a česko-polského provinciála 1500-1513), Štěpána z Brna
(provinciála 1513-16) a Martina (1519). Poslední jmenovaný si koupil dekrety Řehoře IX.
pro svou potřebu „z vlastní almužny“, které teprve po jeho smrti přešly do konventní sbír-

196

Podrobněji o „běžném“ složení studijní knihovny viz výše, kapitola Knižní kultura Menších bratří/minoritů ve středověku.
197

Buben, 2006, s. 178.

198

„Item dictus Iohannes commisit libros suos scholasticales eidem plebano [u sv. Jakuba], qui pro tempore
fuerit, quod, si potest, eos vendat, precium eorum in oblaciones, elemosinas et pietatis opera convertendo; sin
autem, inter pauperes studentes et lectores Predicatorum, Minorum et Augustinensium, qui plus indiguerint,
eos distribuat bona fide.“ Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379) Vydal M. Flodr. Brno : Matice
moravská, 2005, č.1171 (s. 416). ISBN 80-86488-19-5 nebo Mendl, Bedřich. Knihy počtů města Brna z let
1343-1365. Brno, 1935, s. 22. Srov. též Hlaváček, 2005, s. 259.

199

Hlaváček, 2002a; Kadlec, 1966; Vobr, 2000; Vitásek, 1999; Borovský, Tomáš a Kroupa, Jiří In Foltýn, D.
a kol., 2005, s. 168 ; Buben, 2006, s. 178.;Wolny, Kirchliche Topographie..., Abth. 2, Bd. 1. nebo Dokoupil,
1972, s. 161, podle něhož kvardián Hufnagel „povolal z konventu v Krnově uprchnuvší minoritské učitele.“
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ky. Podobně dvě inkunábule od minoritských učenců Alexandra de Hales a Mikuláše
z Lyry jsou pozůstatkem brněnského působení italského minoritského kazatele Ludovica da
Monaco.200)
Úpadek kláštera způsobený ani ne tak zhoubným morem roku 1495 jako šířící se reformací měli zmírnit z Itálie přicházející řeholníci. Pozůstatkem po nich jsou četné knihy
ze 16. století v italštině. 201) Pokud lze soudit z jejich obsahu, nebyli Italové příliš připraveni
na protireformační činnost, jako tomu bylo například u zahraničních misionářů z řad františkánů observantů. Další řeholní posila přicházela z více katolického Polska, i po těchto
kněžích zůstaly v knihovním fondu četné latinské knihy polského původu.202)
Během stavovských nepokojů byl konvent dvakrát v roce 1619 vypleněn protestantskými brněnskými obyvateli. O rok později byl vyloupen, pouze část kostelního náčiní stačili minorité ukrýt u městské rady v Bystřici pod Pernštejnem. Během několikerých přepadení byla odcizena také část knih, ne však všechny, jak svědčí například dochované inkunábule. 203) Během archeologických výzkumů v druhé polovině 80. let 20. století byla na
dvorku tzv. malé (jižní) kvadratury na rozích ulic Minoritské a Orlí nalezen odpadní objekt
z 16. století, v němž byly mezi jinými nalezeny též mince a kování knih. Nejspíše se jednalo o pozůstatky katastrofy, snad požáru, který knihovnu v období velkého úpadku kláštera
potkal. Nelze vyloučit ani souvislost s výše zmíněným pleněním v roce 1619.204)
Teprve až po skončení třicetileté války došlo k obnovení kláštera i s jeho bibliotékou.
Postupně se od roku 1636 začínají objevovat datované vlastnické zápisy v knihách, zatím
však nijak hojné, jednu knihu v této době (patrně roku 1642) odkázal farář u svatého Jakuba Jan Paschasius. 205) Několik knih se podařilo získat kvardiánovi Matoušovi Osnabruckovi
z Vestfálska (†1670), který rovněž konvent po válečných katastrofách opravoval. Vzhledem k četným datovaným klášterním proveniencím z roku 1662 můžeme předpokládat, že
tehdy byla knihovna zapsána a zinventarizována do katalogu, dodnes nedochovaného. Zá-
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Vobr, 2000 a zejm. Dokoupil, 1972, s. 162 s uvedením konkrétních prvotisků obsahujících soudobé vlastnické záznamy minoritů.
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Srov. Dokoupil, 1972, s. 163.

202

Tamtéž, vč. jmen několika polských řeholníků.

203

Joannes Impekhoven. Chronologia Conventus ad Ss. Joannes Brunae. 1658. MZK Brno, deponát Minoritů,
sign. Mn 59. Viz též Dokoupil, 1959, s. 17 ; Tošnerová (ed.), 2004, s. 178 ; Wolny, Kirchliche Topographie..., Abth. 1, Bd. 1, s. 107; Vobr, 2000; Kłoczowski, 1989.
204

Procházka, 1989, s. 137.

205

Dokoupil, 1972, s. 164.
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roveň byla část knih opatřena minoritským supralibros - vyraženými písmeny „SIB“, tj.
„Sancti Iohannes Brunae“ s letopočtem 1662.206) Knižní fond se v 17. století také postupně
rozrůstal o zatím objemově nevelké dary pocházející zejména od jihomoravských duchovních, ale i světských osob působících v politice nebo armádě.207)
Díky analýze vlastnických přípisů provedené Vladislavem Dokoupilem známe také
několik řeholníků, kteří si v 2. polovině 17. století budovali své osobní knihovničky, které
byly po jejich smrti včleněny do konventní sbírky. Byli to například P. Pankrác Kitzelius (†1662) nebo Petrus Golaschius Celadiensis snad totožný se zpovědníkem
a duchovním vůdcem olomouckých klarisek, kustodem Petrem Calaskym ze Slezska. Pozoruhodnou knihovnu měl také italský misionář, doktor teologie Johannes Baptista Alouisius
(též Aloysius) z Boloně, od roku 1635 brněnský kvardián. Četné knihy si přivezl nejen
z rodného kraje, ale získal je i díky svému působení ve službách Maxmiliána knížete
z Dietrichsteina (jako jeho sekretář) a ve funkci dolnověstonického faráře. Klášteru je předával postupně od roku 1651 až do své smrti. Svou knihovnu měl rovněž kvardián Amand
Altmann, který nechvalně proslul vykradením klášterní pokladnice a útěkem z města
s jistou ženou v roce 1678.208) Shrneme-li výše popsané torzovité údaje, zdá se, že svou
knihovnu měl téměř každý kvardián a většina vzdělanějších kněží.
Od roku 1742 nebo následujícího fungovala v klášteře vlastní lékárna zřízená zároveň
se dvěma celami pro nemocné. Přestože podle toho sloužila patrně pouze chorým řeholníkům, její činnost odráží více než 100 dochovaných knih z oblasti medicíny a farmacie. 209)
V lékárně či špitále působil v 17. věku minorita P. Marián Welscher vlastnící pro tento účel
rukopisy chemického a medicínského obsahu, které později předal místním představeným
pro konventní bibliotéku.210)
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Tamtéž; Vobr, 2000.
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Známými knižními dobrodinci 17. století byli kanovník u sv. Petra v Brně Udalrich Eismann, farář
v několika obcích (mj. Švábenicích) Karel Leopold Hirudinis (Laštovka?), plukovník kavalerie František
Ferdinand Leopold Dubský (1683), přísedící moravského tribunálu Christian August Flader (1676), Johann
Anton von Leischner (1688), Severin Frant. Josef Zeisky (1688) nebo P. Jacobus Zubei. Podrobněji viz Dokoupil, 1972, s. 164.
208

Podrobněji, včetně výčtu konkrétních knih patřících řeholníkům viz Dokoupil, 1972, s. 164-165. Viz též
Dokoupil, 1960.
209

Vobr, 2000. Z rukopisů např. různé latinské a německé popisy nemocí a jejich léčení psané různýma
rukama okolo roku 1712 (MZK, deponát minoritů, Mn 42). Viz též Dokoupil, 1972, s. 170.
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Poznámka „Hunc librum resignat Superioribus suis Pater Marianus Welscher O. M. S. Franc. Conv.“ se
dochovala na rukopisech Balthasar Dietrich Moschleben. Alchymia z roku 1658 a dále v zápisu různých
latinských a německých léčebných receptů ze 17. stol. („Verschiedene Heilmitteln“) - MZK, deponát brněn-
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Do první poloviny 18. věku spadají dva vzácnější knižní dary, oproti dřívějšku již čítající více než jen několik jednotlivin. První pochází od Matouše Ignáce Scholze (†1710),
faráře u sv. Jakuba, brněnského kanovníka a děkana. Řeholníkům odkázal v poslední vůli
více než 50 knih bohovědného charakteru, zejména různých kázání a pomůcek k jejich
tvorbě. Zřejmě chtěl bratřím pomoci při jejich vzdělávání i pastoraci založené na kázáních
v striktně katolickém duchu, v čemž si minorité podle všeho nepočínali tak obratně jako
například františkáni nebo kapucíni. 211) Pro svůj dar nechal P. Scholz dokonce vytisknout
dedikační exlibris. Asi 60 minoritských teologických knih vlastnil původně P. Petr Pavel
Gabriel Záblatský z Tulešic (1668-1704), roku 1702 farář v uherských Biskupicích, zřejmě
však také více let působící v Brně.212) Ze světských osob se v této době zasloužil
o rozmnožení bibliotéky především mecenáš konventu Michael de Wertem, který finančně
podpořil též barokní přestavbu areálu a celková hodnota jeho darů bývá odhadována na
56 tisíc zlatých. Když roku 1721 zemřel, odkázal bratřím i svou knihovnu o asi
120 svazcích. Obsahově odpovídala politicky aktivnímu šlechtici, mezi knihami dominuje
novější právnická literatura s četnými rukopisnými přípisy a poznámkami. Dále se de Wertem zajímal o světskou historii, zeměpis a lékařství.213)
Rovněž na počátku 18. století měli brněnští minorité své osobní knižní sbírky. Byli to
například magistr teologie a kustod moravské minoritské kustodie Januarius Engel, rodák
z Popic nebo další moravský kustod Godefridus Novák, původem ze slezských
Krapic (†1705).214) Největší knihovničky si ale shromáždili místní představení. Sbírku okolo padesáti knih měl Barnabáš Freisler (1671-1737), kvardián od roku 1715, který proslul
mezi lidem svou františkánskou opravdovostí, zasloužil se o rozmnožení věřících v kostele,
rozvoj chrámové hudby a stavbu Lorety a Svatých schodů vedle chrámu. Jeho vztah
k františkánství a láska a vstřícnost k chudým a trpícím mu evidentně nebyla zábranou
k vlastnění knih, které sám pokládal za důležité, velká většina z jeho sbírky měla asketický

ských minoritů, Mn 40 a Mn 41. Dalším minoritským lékárníkem byl Kosmas Miller, narozený 1713
v Kadani. Viz Dokoupil, 1972, s. 170.
211

Například minoritský kronikář Stephan Christ píše ve své kronice, že minoritský kostel, byť gotickou
výzdobou nádherný, byl brněnskými obyvateli zapomenut a nenavštěvován. Viz Dokoupil, 1972, s. 167.
212

Není však známo zda knihy minorité získali přímo darem či jinou cestou. Podrobněji viz Dokoupil, 1972,
s. 166-167. Viz též Vobr, 2000.
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Podrobněji viz Dokoupil, 1972, s. 168. Jedná se o typicky mecenášský dar, kdy dobrodinec nehleděl na
obsah daru a jeho skutečné využití v klášteře. Část knih právnických mohla být ovšem využita místními studii, knihy lékařské se jistě také bratřím hodily.
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Dokoupil, 1972, s. 166. vč. uvedení jejich konkrétních knih.
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nebo modlitební charakter. Zvážíme-li též jeho zásluhu o přístavbu a výzdobu bohoslužebných prostor uvnitř a v sousedství chrámu, lze nalézt určitou podobnost s před staletími
žijící svatou Anežkou, jež rovněž neváhala vynaložit i větší prostředky pro vznik nástrojů
k oslavě Boha. 215)
Freislerovi následovníci Teodor Drápal, kvardián od roku 1715216) a poté Viktor Larisch217) se zase zasloužili především o rozvoj společné konventní knihovny tím, že využili
již postupně probíhající velké barokní přestavby celého areálu kláštera prováděné Mořicem
Grimmem ke zřízení nových prostor pro knihovnu. Ještě před započetím barokní přestavby
chrámu nechal tento architekt v roce 1722 přestavět sakristii a nad ní zbudovat místnosti
pro bibliotéku.218) Zřejmě nebylo náhodou, že se kvardián Teodor Drápal rozhodl knihovnu
umístit v sousedství chrámu a nad sakristii, místo typické zejména pro středověké konventy.219) Lze z toho vytušit jeho dobrou orientaci nejen v teologických oborech, ale i v umění
a vědění vůbec. Jeho osobní zápis se údajně na mnoha knihách nezachoval, zato však prameny zmiňují jeho zásluhy o nákupy do konventní bibliotéky.
Do roku 1737 byly knihovní místnosti stavebně hotovy a dokončovala se jejich vnitřní výzdoba a výbava. Informuje nás o tom jedinečná účetní evidence bibliotéky, která téhož
roku začala být vedena P. Stephanem Christem.220) Truhlářskému mistru bylo za knižní
regály a skříně zaplaceno 483 zlatých, nejvyšší známá částka vynaložená mezi sledovanými bibliotékami za vnitřního vybavení. Velmi nízká byla oproti tomu odměna sochaře
a řezbáře Antonína Schweigla (1695?-1761), umělce tyrolského původu působícího však
hlavně v Brně. Dvě alegorické sochy u schodů do horní místnosti knihovny, a rokokové
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O knihách P. Freislera viz Dokoupil, 1972, s. 167. O vnímání chudoby u svaté Anežky Přemyslovny srov.
zejm. Kybal, 2001.
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Narozen 1666 ve Velké Senici na Hané, magistr teologie, lektor bohosloví a filozofie. Působil také
v Uničově, roku 1702 je zmiňován jako lektor ve Vídni, kde od roku 1705 působil jako přestavený rakouské
provincie zahrnující i moravské kláštery. Zemřel po roce 1736. Viz Dokoupil, 1972, s. 167-168.
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Loudová, 2003.
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Klášterní kronika S. Christa - MZA, Minorité Brno, č. 32. Citováno v Dokoupil, 1959, s. 17 nebo týž
1972, s. 168. Viz též Buben, 2006, s. 180; Samek, 1994, s. 175; Horák, 1966, s. 243; Kryštofský, 1939, s. 21;
Samek, 1999.
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Srov. Lehmann, 1957. Že rozložení knihovních místností bylo cílené a uzpůsobené pro konkrétní potřeby
naznačuje i záznam ve výše zmíněné kronice S. Christa, Drápalova následovníka a knihovníka: „aedificabit
locum pro Bibliothecam satis commodum.“
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Exitus bibliothecae A. 1737 [et seqentibus] - MZA, Minorité Brno, i.č. 46. Úzký foliový svazek
s lepenkovou vazbou potaženou kůží. Záznamy o nákupech nákladnějších knih publikoval Dokoupil, 1972,
s. 175-176. Viz též Wolny, Kirchliche Topographie von Mähren. II. Abth. I.Band, s. 108; Dokoupil, 1959,
s. 17-18; Kučera, 1997.
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ozdoby a postavičky putti na policích zhotovil za pouhých 172 zlatých. 221) O malířskou
výzdobu se podle zmíněných účtů postaral Johann Fertl, autor fresek, stínování mezi nimi,
všech obrazů i polychromie na jejich rámech.222) Minorité se mu odměnili 310 zlatými
a 24 krejcary. Přesně vyčíslená suma naznačuje odměnu spíše za řemeslnou, než uměleckou práci, čemuž odpovídá i průměrná umělecká kvalita těchto děl. Plechové dveře
a kování na ně a skříně stály bez krejcaru 93 zlatých. Vybavení doplnilo ještě šest řemenů
za 15 zl. a dva ometače prachu za 1,2 zl. Sečtením uvedených výdajů včetně připevnění
oken s jejich kováním stála prvotní výzdoba a mobiliář bibliotéky 626 zlatých
a 41 krejcarů, vizitační zápis v knize z roku 1738 ovšem uvádí dosavadní výdaje knihovny
včetně nákupu několika desítek knih na 1113 zlatých. Podobným způsobem byla knihovna
a její účty kontrolována vizitátorem z jiného kláštera každý rok. Podle podpisů ve vizitačních zápisech můžeme soudit, že zodpovědnou osobou za peníze bibliotéky byl kvardián
konventu. Konečné vybavení spodní místnosti knihovny bylo hotovo snad až roku 1740.223)
V roce 1742 byly natřeny vnitřní police modrou barvou proti hmyzu a opatřeny štítky
s názvy oborů („Fachauszuschreiben“), dodnes nedochovanými, v ceně 9 zlatých. Zároveň
byly provedeny „nezbytné opravy skříní“ za 9 zlatých a 55 krejcarů.
Funkce knihovníka se po dostavbě a základním vybavení nových prostor ujal Stephan
Christ, od roku 1729 místní kvardián.224) Kromě toho, že byl s největší pravděpodobností
iniciátorem a tvůrcem výše popsané účetní knihy bibliotéky, pustil se také do pečlivého
evidování samotného fondu. Jeho rukou jsou zapsány provenienční zápisy ve stovkách knih
a to i v případě, že se ve svazku již nacházel záznam starší. Nejspíš také celý nově uložený
fond sepsal do katalogu, který se však nedochoval. 225) Svou činnost v knihovně ukončil
221

Antonín Schweigl patřil do významné sochařské rodiny, ve stejné profesi působili také jeho synové
a vnukové. Proslul zejména jeho syn Ondřej (1735-1812), který svými sochami vyzdobil řadu kostelních
interiérů na jižní Moravě. Více viz Hálová-Jahodová, C. Sochařská rodina Schweiglů v Brně. Sborník prací
Filosofické fakulty brněnské university. Sv. 12. 1968, s. 366 a násl. Viz též Loudová, 2003.
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Malíř Johann či Jan Fertl údajně pochází z „Dünkelscherben“ a jeho činnost v Brně je doložena v letech
1711-1742. Viz Toman, 1993. Podle Fr. Horáka (1966, s. 243) byl malířem Jiří Etgens, který vyzdobil také
knihovní sál v Rajhradě. Své dílo u minoritů měl dokončit již roku 1727. Etgens sice v této době pracoval na
výzdobě řádového kostela sv. Janů, jeho působení v knihovně však není doloženo.
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Naznačuje to neúplný zápis v účetní knize k roku 1740: „dem Herrn Joseph der eine kleine Bilbiothek
32 fl.“
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S. Christ se narodil 25.2. 1685 v Prostějově, roku 1705 složil řádové sliby o rok později přijal kněžské
svěcení, 1720 byl promován na magistra. Působil zejména v Brně, kde byl 2x zvolen kvardiánem a učil jako
lektor teologie a filozofie, od 1726 rakouský provinciál stále asi působící v Brně, kde také 14.4. 1748 zemřel.
Christ je dále autorem a překladatelem řady knih - jejich seznam viz Dokoupil, 1972, s. 171 a rovněž již citované klášterní kroniky.
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Christ někdy před rokem 1736 a po jeho odchodu se již nenašel žádný jeho nástupce. Takto
si právě v roce 1736 stěžuje bývalý brněnský kvardián a iniciátor nové knihovny Teodor
Drápal místnímu představenému Andělu Millerovi, jemuž vytýká, že neobsazuje funkci
knihovníka.226)
Přestože v minoritském klášteře vznikly nové knihovní prostory a patrně byly knihy
i nově setříděny a snad i sepsány, nijak to nepotlačilo budování soukromých sbírek uložených v celách řeholníků. I samotný knihovník Stephan Christ měl svou knihovničku, jeho
vlastnický přípis byl nalezen na 15 svazcích. 227) Patrně někdy v této době po dobudování
knihovních místností začaly být knihy opatřovány jednotnými prkénkovými vazbami potaženými hnědou kůži se zlacenými nápisy a signaturami na hřbetech. Podle výdajů v níže
popsané účetní knize nešlo o jednorázovou akci, ale převazba probíhala postupně podle
aktuálních finančních možností a také zainteresovanosti správce knihovny. 228)
Finanční zabezpečení knihovny bylo po velkou část 18. století solidní a stabilní, neboť ho aspoň zpočátku pokrývala nadace Josefíny Antonie hraběnky Hoyos, rozené
z Kolowrat (1665-1744) z roku 1738. Z celkové částky tři tisíce florénů bylo pro potřeby
knihovny každoročně vypláceno nejprve 180, později 120 a od roku 1830 pak
128 zlatých,229) což umožňovalo velmi solidní nákupy potřebné a žádané literatury pro
konvent, kde žilo v polovině 18. století okolo padesáti řeholníků. Nadace hraběnky Hoyos
pokryla větší část výdajů na nákup i vazbu knih, jakož i vybavení a údržby prostor, jež společně činily v letech 1738-1760 průměrně 196 zlatých ročně. Pouze mimořádně musela být
pokladnice knihovny doplněna z dalších zdrojů. Nejvíce to bylo na počátku, když bylo nutno ještě vybavit samotné knihovní prostory. Konventní pokladna tehdy na účet bibliotéky
věnovala 483 zlatých, knihovník Stephan Christ přispěl patrně z vlastních peněz nemalou
částkou 461 zlatých a dobrodinec Nickl titulovaný jako „Parochen Macher“ 100 florénů.
Z dalších zdrojů mimo nadaci hraběnky přibývaly peníze i v dalších letech, nejvíce v roce
1756, kdy činily její příjmy 270 florénů. Po roce 1760 klesají úroky z nadace ze 180 na
120 zlatých ročně, v 80. letech mizí z neznámých důvodů zcela. Příjmy knihovny poté spočívaly pouze ve splátkách půjčky 100 florénů svěřené Matyáši Ecklovi, zahradníkovi na
Nových sadech (do roku 1805), příjmech z prodeje nepotřebných knih jako byla beletristic-
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Vobr, 2000.
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ká díla nebo nesrozumitelné knihy ve francouzštině a v občasných darech dobrodinců
i řeholníků využívajících své příjmy z pastoračních a katechetických funkcí vykovávaných
mimo konvent.230)
Nakupovány byly zpočátku zejména učebnice filozofie, teologie a kanonického práva, v jednotlivinách též kontroverzistika, Bible či díla historická. Jednalo se o nezbytný
základ pro fungování klášterních studií, která zažívala v 1. polovině 18. století velký rozkvět.231) Po tomto základním vybavení následoval okolo roku 1741 nákup několika souborných vydání děl významných křesťanských autorů, jako byl svatý Tomáš Akvinský,
v dalších letech přibyly i řádové dějiny nebo díla přírodních věd (např. chemie), roku 1744
například deset knih lékařských a hospodářských. V roce 1743 si předplatili dvacet svazků
Acta sanctorum za celkem 192 zlatých, což vyčerpalo téměř celý roční rozpočet, přesto
byly ještě zvlášť v následujících letech kupovány samostatně některé další díly v ceně
10 zlatých za kus. Absence jednoho řeholníka pověřeného funkcí knihovníka a výměna její
správy mezi střídajícími se představenými nebo i dalšími bratry v konventu se zřejmě podepsalo v poněkud zmatenější a neorganizované akvizici knih. Od roku 1745 klesá i kvalita
zápisů nakupovaných knih, jež jsou namísto aspoň zkráceného titulu označována jen jako
„Díla“ + jméno autora. (např. „Opera s. Dionysii“). Ve 40. letech se postupně mezi nákupy
objevují až na několik výjimek pouze objemná mnohasvazková díla v průměrné ceně pět
zlatých za svazek, například jedenáctidílné vydání sv. Jeronýma (za 71 zl.) nebo církevní
dějiny (Annales ecclesiastici) od italského kardinála Caesara Baronia ve 14 svazcích (za
65 zl.) Drobnější knihy asketické, modlitební nebo pastorační, které podle ojedinělých zápisů stály okolo 1 až 2 zlatých, si patrně řeholníci kupovali sami ze svých almužen či platů
z činnosti mimo klášter. Konventní knihovna pak sloužila pouze k zpřístupňování nákladných knih, ty laciné si mohl každý vzdělaný řeholník pořídit sám. Tato situace se zásadně
změnila v roce 1750, kdy byl kvardiánem zvolen a správy knihovny se ujal Lazar Schop-
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Cit. účetní kniha, odkud jsou převzaty i všechny následující informace o nákupech a výzdobě, pokud není
uvedeno jinak. Viz též Dokoupil, 1972, s. 174-177; Wolny, Kirchliche Topographie..., Abth. 2, Bd 1., s. 108;
Buben, 2006, s. 180.
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Podle tištěných tezí popsaných v Dokoupil, 1978 zde byla v letech 1716-74 přednášena logika, filozofie,
univerzální a dogmatická teologie. Jako lektoři v Brně působili Matouš Jasche (1727, právo), Amát Berger
(1761/2, teologie), který měl i svou vlastní knihovničku (srov. MZK, deponát brněnských minoritů. sign. Mn
4), k roku 1774 je zmiňován regent teologických studií Basil Maar a profesor Thomas Gambs, nejspíš cizinci.
Rukopisným pozůstatkem školy jsou zápisky z přednášek církevního práva z konce 18. stol. - MZK, deponát
brněnských minoritů, MN 62.
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per (1698-1765), dosud provinční komisař, který v této funkci zůstal do roku 1752.232) Jeho
vlastní rukou byly od listopadu toho roku zapisovány i nákupy drobných knížeček za
10 nebo 30 krejcarů, které chtěl osvícený P. Lazar zpřístupnit všem členům konventu, nejen jednotlivým bratřím, kteří zrovna ten či onen titul vlastnili. Poprvé se tehdy mezi nakupovanými díly objevuje i kazatelská literatura, dosud doména osobních sbírek. Lazar
Schopper se ale nevyhýbal i nákladnějším knihám, roku 1752 například koupil nedávno
Johannem Heinrichem Zedlerem v Lipsku vydaný Grosses vollständiges UniversalLexicon v 38 svazcích za 90 zlatých nebo předplatil všechna díla Cornelia a Lapide za
50 florénů. Přestože za jeho správy klesly náklady na nákup knih na třetinu až sedminu,
množství pořizovaných knih výrazně narostlo.233) Přestože byl Lazar Schopper velkým prosazovatelem společné knižní sbírky, sám se budování vlastní knihovničky nevyhýbal, ale
využíval svých schopností a kontaktů i k jejímu rozšiřování. Na sklonku života, kdy ještě
stihl zastávat funkci moravského provinciála a generálního řádového komisaře obsahoval
jeho osobní knižní fond okolo 300 svazků a stal se tak největší známou soukromou knihovnou mezi minority v Brně a prozatím i v českých zemích vůbec. Všestrannost Schopperovy
osobnosti se promítla i v obsahovém složení jeho knih, mezi nimiž najdeme díla téměř ze
všech vědních oborů. Největší část, téměř polovinu, tvoří nejrůznější díla křesťanská, asi
20 knih je právnických, 60 politických a společenských o soudobém dění v Evropě,
10 přírodovědných a 50 historických a geografických. Knihovnická funkce a její horlivé
vykonávání se projevilo i na Schopperově osobní sbírce. Do vlastnického přípisu v knihách
si tak kromě svého osobního jména (obvykle jen „P. Lazarus“) zpravidla zapisoval také
případného dřívějšího majitele, místo, kde knihu koupil, její cenu i cenu vazby. Kromě
rodné němčiny a latiny ovládal plynně také italštinu.234)
Vlastnění soukromých knižních sbírek bylo od 17. století u brněnských minoritů naprosto běžné. Drobné sbírky měli dokonce i bratři laikové, větší knihovny čítající desítky
svazků shromáždili například doktor teologie, regens studentů a kvardián Philipp Neumann
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L. Schopper se narodil roku 1698 ve slezské Nyse, od roku 1724, tedy ještě před stavbou nové knihovny,
působil v Brně jako kazatel. Roku 1739 promován na magistra, zasloužil se o dokončení barokní rekonstrukce
chrámu sv. Janů a jeho vysvěcení dne 20.6.1733. Po roce 1752 rovněž moravský provinciál a generální řádový komisař. Zemřel roku 1765. Proslul rovněž jako první člověk, který se nechal spustit na dno propasti Macocha. Viz Dokoupil, 1972, s. 172-173.
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Roku 1752 bylo pro srovnání koupeno 37 titulů v cca. 60 svazcích, v roce 1744 pouze 4 tituly v asi
26 svazcích.
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Dokoupil, 1972, s. 172-173 včetně vybraných konkrétních titulů z jeho sbírky. Pět Schopperových knih
bylo vytištěno v 16. století - viz Dokoupil, 1960. Viz též Vobr, 2000.
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z Brna (1697-1746), další regens studentů Anastáz Schwartz z Brna (1702-1747), lektor
a magistr teologie Anděl Zinck (Cinek) z Litovle (1698-1756), lektor Stanislav Schuster
z Brna (1680-1752), lektor teologie a filozofie magistr Arnold Pospíchal z Brna (1703-47)
nebo hudební skladatel a výtečný varhaník působící ve Slezsku, na Moravě a Rakousku
Marián Welscher z Roudna (1677-1747). V druhé polovině 18. století pak knihy shromažďovali zejména P. Modest Frimml z Olomouce (1735-1800), Teodor Kupec ze Žďáru (1719?-1764) a jeho bratr, lékař Rafael Václav Kupec (1721-1776), okolo šedesáti knih
měl brněnský kvardián (od r. 1765) a „lector primarius“ na nezjištěných generálních studiích nebo univerzitě, magistr Philipp Benitzius Schwartz (1709-71), který část knih zdědil
od své rodiny, zejména otce Ignáce Františka, lékárníka u Zlatého orla v Brně.235) Na
sklonku 18. století si větší soukromé knihovničky budovali minorité Kanut Arndt
z Krnova (1759-1809), doživotní provinční definitor a první profesor církevních dějin
a práva na teologickém učilišti při biskupském alumnátu v Brně, magistr a čtyřnásobný
moravský provinciál Prosper Mikšíček původem z Brna (1731-1805), kazatel
a gymnaziální profesor Metoděj Wagner (1740-1807), bakalář Anděl Worell (1739-1806),
první minoritský farář u kostela sv. Janů Theodor Herbst ze Ždáru nebo krnovský kvardián
Benedikt Rutta (1752?-1821), jehož knihy se ovšem neznámou cestou dostaly do brněnské
knihovny. 236)
Zmíněné rozšíření nákupů knih do konventního bibliotéky také o kazatelská, pastorační a asketická díla za nižší cenu zavedené P. Lazarem Schopperem bylo pouze dočasné.
Při nahrazení vedení kláštera, do něhož byl roku 1753 zvolen P. Gandolphus, se změny
bratra Lazara udržely ještě asi rok a poté opět vypadala situace jako dříve - do společné
knihovny se dostávala pouze nákladná vícesvazková díla. Vytratil se i nákup kazatelských
knih, z pastoračních děl byla pořízena jen drobná zpovědní příručka ve čtyřech exemplářích
po 17 krejcarech.
Kvardián Gandolphus se ale také zasloužil o rozmnožení mobiliáře v dolní místnosti
bibliotéky. Původní uzavíratelné skříně byly v dubnu a srpnu 1755 doplněny o další otevřené regály potažené dýhou a nahoře ozdobené zlacenými rokovými řezbami. Celkové
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V roce 1747 působil v Brně jako lektor filozofie. Srov. jeho teze Theologia Scotistica et philosophia Aristotelica, haec subtilis scholae principis Joannis Duns Scotis glossis explanata..., bez impresa. Dochováno
např. ve Staré knihovně kapucínů v Brně, sign. 15A15.
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Dokoupil, 1972, s. 173-180, vč. podrobnějších biografických údajů a informací o vlastněných knihách.
Tamtéž uvádí dalších 42 řeholníků působících v 17.- 19 století, včetně jejich funkcí a vybraných vlastněných
knih, které zachytil při analýze vlastnických zápisů v knihách.
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náklady truhláři a řezbáři Schildlovi činily pouze 13 zlatých a 46 krejcarů, zlatník Zufeský
obdržel 9 zlatých a 48 krejcarů. V následujícím roce bylo namontováno kování skříní, zámečníkovi minorité zaplatili 20 zlatých. Podle zjištění M. Loudové237) však tímto krokem,
jenž byl motivován jistě nárůstem knižního fondu, došlo k narušení původní harmonie výzdoby. Dosavadní uzavíratelné skříně, jejichž mramorová malba ladila s výzdobou klenby,
byly přemístěny a spolu se schodištěm přemalovány základní šedomodrou barvou. Dosud
volné stěny mezi skříněmi zdobené personifikacemi sedmi svobodných umění byly z větší
části zakryty novými regály. V roce 1757 pak ještě byly v horní místnosti „dobrým způsobem“ natřena okna za 5 zlatých a 36 krejcarů a o čtyři roky později proběhla další oprava,
která se podle rozpisu výdajů týkala řemeslné údržby knihovních polic, zejména jejich asi
potřebného zpevnění. 238)
Po další změně vedení kláštera v roce 1758 došlo opět ke změně politiky nákupu
knih. Nový představený a jeho následovníci zase jako za P. Schoppera kupovali veškerou
potřebnou literaturu včetně děl laciných nebo homiletických. Zápisy v účetní knize jsou
ovšem nyní psány více různýma rukama, patrně možnost nakupovat knihy do společné knihovny byla svěřena několika učeným kněžím, nikoli pouze přestavenému. Zda tímto vznikl
chaos či byly pořizovány knihy nepotřebné a duplicitní nelze již ze stručných zápisů nákupů rozlišit. Přestože přibližně od poloviny 18. století bylo kupováno více knih již ve vazbě,
přibylo především laciných knih nesvázaných, které již minorité ponechali ve své sbírce
neošetřené bez desek. Výdaje na knihvazače byly v této době zpravidla nulové, jen
v několika letech byla část knih předána k vazbě za celkem okolo 30 florénů.
V 60. letech 18. století poklesla péče o knihovnu, na nákup bylo vydáváno okolo
60 až 80 zlatých ročně, přibližně polovina oproti předchozí dekádě. Počátkem 70. letech již
minorité nakupovali knihy jen za 20-30 florénů, po roce 1775 výdaje opět vzrostly na 80110 zlatých. Příčinou zmíněných nízkých výdajů rozhodně nebyl nedostatek peněz, rozpočet byl každoročně obohacován o fundaci hraběnky Hoyos, zůstatku v pokladnici stále přibývalo. Množství nakupovaných knih se v této době pohybovalo okolo 15 ročně, kromě
několika nákladnější foliantů již ale opět převažovaly menší levnější knížky. Od typografických skvostů se těžiště nákupu definitivně přesunulo ke knihám užitečným zejména
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Loudová, 2003. Kromě analýzy možného původního vybavení knihovny poukazuje i na nesoulad mezi
záznamy v účetní knize bibliotéky a jejím současným stavem.
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Za dřevěné latě bylo zaplaceno 3 zl. 51 kr, za hřebíky (13 „listů“) 2 zl. a 16 kr., za 60 „Bleichzwecken“
6 kr. , za řemeslné práce 2 tesařů a řemeslníka „Scifferdecker“ s pomocníkem 13 zl. 48 kr. (denní mzda truhláře činila 24 krejcarů, Scifferdeckera 36 kr. a jeho pomocníka 12 kr.).
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svým obsahem pro život řeholníků a zejména jejich pastorační působení. Ve výdajích je
zjevný i pokles ceny knih v průběhu 2. poloviny 18. století.
Posledním zaznamenaným rokem v evidenci výdajů knihovny je 1783, pak následuje
několik desítek vyřezaných listů. Patrně zde však zasáhla touha zahladit stopu po ne zrovna
příjemných informacích naznačujících potenciální neshody či nepořádek v hospodaření
minoritské bibliotéky. Více zůstává zahaleno, už proto že k účetní knize uložené nejspíš
někde v samotné knihovně mělo přístup více kněží, jak dosvědčují zápisy různých rukou
v ní. Evidence příjmů pak pokračuje až do roku 1812, její ukončení snad souvisí se státním
bankrotem o rok dříve.239)
Zajímavou pomůcku sloužící bezpochyby zejména místním studentům a klerikům si
řeholníci koupili pro knihovnu v roce 1746. Jednalo se o pozlacený tzv. Denkring za 1 zlatý
a 15 krejcarů. Tento „myslící kotouč“ představoval ve skutečnosti spojené otočné soustředné disky, které svým otáčením umožňovaly procvičování tvorby slov pomocí různých
kombinací předpon, kmenů a přípon umístěných na jednotlivých kotoučích. 240) Denkring
u brněnských minoritů byl nejspíš německý a měl snad také sloužit řeholníkům, jejichž
rodnou řečí byla čeština či moravština a německý jazyk jim činil problémy. V knihovně
byly zřejmě již v této době umístěny také tři globy pocházející ze 17. století (1675?): zemský, hvězdný a armilární. 241)
Utřídění knihovní fondu v brněnském klášteře v 18. století bylo oborové, avšak odlišné od jiných sledovaných biblioték. Na prvních dvou místech (písmena A,B) byla nejspíše zařazena homiletika, zato Bible a patristika obdržely až písmena F a G. V rámci oborů
však již svazky žádné pevné místo neměly. Knihám nebyly přiřazeny signatury a jejich
uložení bylo dáno pouze písmenem zastupujícím obor namalovaným pro přehlednost též na
hřbetech knih, což při odhadem nejméně pěti tisících svazcích jistě nebyl pro orientaci ve
sbírce ideální stav.242) Přesné signatury získaly knihy až někdy v 19. nebo první polovině
20. století, kdy bylo upuštěno od tématického uložení fondu, který byl dále řazen jen mechanicky podle skříní a pořadí svazku v nich.243)
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Dokoupil, 1972, s. 177.
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Některé Goldenringy měly 2 takové koutouče, jiné až 5. Nejznámější pro němčinu, tzv. „Fünffachen
Denckring der Teutschen Sprache“ sestavil německý barokní básník Georg Philipp Harsdörffer (1607-1658).
Viz cit. účetní kniha bibliotéky zmiňující „der guldenen denchring“.
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Horák, 1966, s. 243; Kučera, 1997.
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Syntaxe těchto signatur je následující: římské číslo označující skříň (I až XXV) a arabské pořadové číslo.
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Přestože si brněnští minorité knihy sami kupovali, jak dosvědčuje popsaná účetní
kniha, významným akvizičním zdrojem byly i zde dary příznivců. V roce 1752 získali řeholníci část rodové knihovny Freyenfelsů (též Pruskauerů z Freyenfelsu) budované od přelomu 17. a 18. století. Sbírka hlavně právnický knih obsahující ale též díla zemědělská,
hospodářská i bohovědná, celkem více než 50 svazků, byla nejprve v konventu uložena
jako záruka za peníze půjčené klášterem Marii Josefině Freyenfelsové (†1745). Její dědicové zřejmě toužící se vyhnout splacení dluhu, pak raději knihy konventu ponechali. 244)
Minorité patrně neváhali knihy, které jim nebyly potřebné, dále prodat a využít k pořízení
jiných děl, neboť v následujících letech částka vydávaná za nákup knih výrazně stoupla nad
každoroční pravidelné příjmy z nadace hraběnky Hoyos. Cennou šlechtickou knihovnou
s právnickou a astronomickou literaturou byla také sbírka Josefa Mariána von Leiden. Řeholníkům je patrně předala jeho vdova Františka, která mimo jiné věnovala bratřím roku
1734 pět tisíc florénů. Deset tisků z 16. stol. a další novější díla mají vlastnický zápis Františka Tengelott von Vältelin, dalších asi dvacet pak zachycuje jména jiných členů toho rodu, například Františkova otce Matouše povýšeného do šlechtického stavu v roce 1662.
O přímém darování řeholníkům sice nemáme v tomto případě doklady, u tak velkém počtu
knih (cca. 30) je ale dosti nepravděpodobné, že by se do kláštera dostaly jinou, nepřímou
cestou.245)
Nejenom kněží a šlechta pomáhali k rozšíření klášterního knižního fondu. Svou knihovničku s německou duchovní četbou a asketickou literaturou věnovala bratřím roku 1735
františkánská terciářka Anna Daňkovská (Danckofskin) pobývající v minoritském klášteře
jako podruhyně nebo nájemnice.246) Přívržencem minoritů, stejně jako františkánů
a kapucínů byl také brněnský tiskař Jakub Maxmilián Svoboda. Pro minority vydal tiskem
knížečku o Svatých schodech v sousedství kostela, nejprve roku 1727 německy a poté o rok
později česky. 247) Rovněž jeho syn a dědic Emanuel Svoboda vytiskl roku 1773 oslavný
tisk při příležitosti jubilea slibů brněnských řeholníků, kněží Altmana Walschuby z Jevíčka
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Podrobněji viz Dokoupil, 1972, s. 168-171, 177; Vobr, 2000. Ze stejných pramenů čerpány i další informace o šlechtických darech.
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Srov. též Dokoupil, 1960.
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„per 20 annos inquilina nostra“, viz Dokoupil, 1972, s. 169.

247

Spráwa a Pobožnost swatých Schodůw... Viz Dokoupil, 1978, č. 1727/6, 1728/20. Knihopis č. 17325.
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a Meinara Follnera z Popic. K padesátinám členství v řádu Hermanna Schauera vydal
oslavný tisk v roce 1797.248)
U kláštera fungovalo v barokní době několik náboženských laických společenství.
Okolo roku 1735 to bylo Bratrstvo sv. Antonína Paduánského, jehož statuta tehdy vyšla
tiskem. 249) Současně zde bylo také Bratrstvo ke cti Ježíše, Marie a Josefa, jehož knihy se po
zrušení v josefínské době dostaly do klášterní bibliotéky. 250)
Rovněž v 19. století se našla řada dobrodinců, kteří podpořili knižními dary konventní minoritskou bibliotéku. S výjimkou patnácti právnických knih od nejvyššího moravského zemského komořího Josefa hraběte Auersperga byli všichni donátoři světskými či řádovými knězi různého vzdělání a postavení. 251) O fungování knihovny v první polovině
19. století se nejvíce zasloužil Bonaventura Zdura, v letech 1823-32 brněnský kvardián. 252)
P. Zdura patřil mezi příznivce národního obrození a jeho zásluhou se v minoritském klášteře konala setkání Katolického ústředního spolku pro Moravu založeného roku 1848. Spolek
pečoval zejména o vydávání děl edice Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje usilující o větší
rozšíření katolických knih v českém jazyce. 253) Zájem o češtinu a další slovanské jazyky je
zřejmý z knih v jeho osobní bibliotéce i z nákupů pro konventní knižní fond. Ten například
obohatil o dva výtisky české tzv. pražské Bible z roku 1488.254) Ze stejného zdroje vyplývá
i jeho zájem o církevní dějiny a snad právě on pořídil pro klášter středověký rukopis Tetovského Nového zákona. Dalším knězem, byť již ne minoritou, ale příznivcem národního
obrození pobývajícím v polovině 19. století u brněnských minoritů byl František Sušil,
proslulý zejména jako folklorista a sběratel lidových písní. Především zásluhou těchto dvou
osvícených kněží se stal minoritský klášter na čas brněnským centrem českého národního
hnutí. Z činnosti P. Sušila zůstal v klášterní sbírce velký počet knih, jednak jeho vlastních
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Dokoupil, 1978, č. 1772/10, 1979/18. Zatím ovšem není známo, zda vytištění knih bylo darem tiskařů
nebo si je řeholníci finančně hradili. Pro další menší dobrodince vide Dokoupil, 1972, s. 179.
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Např. rukopis Maria de Jesu de Agreda. Die geistliche Stadt Gottes. V pol. 18. stol. opsáno pro potřeby
bratří a sester bratrstva „Brüderschafft unter dem Titul Jesus, Mariae, Joseph, bey denen ... Minoriten bey
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Přehled knihovních dobrodinců v 19. století viz Dokoupil, 1972, s. 181-182.
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P. Zdura se narodil roku 1791 v Lipníku, po skončení řízení brněnského konventu sloužil v letech 18321856 jako česko-moravsko-slezský provinciál a nadále pobýval v Brně. V roce 1839 jmenován doktorem
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2. Abth. 1 Bd., s. 100.
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děl a překladů, ale též jiná starší díla z 16. a 17. století, zejména v českém jazyce, která
mají Sušilovo věnování konventu.255) Třetím vlasteneckým knězem u minoritů pobývajícím, byť rovněž do řádu nenáležejícím byl Bedřich hrabě Sylva-Taroucca (1816-1881) ,
který na sebe rovněž zanechal památku v několika knihách. 256)
Péčí zmíněného kvardiána P. Zdury a zpracováním knihovníka Filipa Mohapla vznikl
v roce 1838 nový katalog knihovny evidující asi 8000 záznamů, který nahradil jen zběžný
asi o třicet let starší soupis připsaný na konec jednoho z tisků. 257) Již dosti podrobné bibliografické a lokační údaje jsou vyplněny do těchto sloupců: autor a titul, místo vydání, vydavatel, rok, formát, počet svazků, umístění, police, pořadové číslo, poznámky. Knihovník
Mohapl ponechal dosavadní systém oborového uložení knih, ty však doplnil o přesné signatury, čímž jim dal přesné umístění v policích a značně tím ulehčil orientaci v knihovně.
Za velké písmeno označující obor přidal ještě minuskuli značící polici nebo formát
a pořadové arabské číslo. Pečlivost jeho vyhotovení si již záhy pochvaluje rajhradský historik Řehoř Wolny OSB, který katalog hodnotí jako „účelný.“258) Teprve později bylo toto
oborové uložení nahrazeno prostým mechanickým uskládáním knih.
Od roku 1809 se stala část kláštera sídlem Filozofického ústavu (1807-49), na němž
vyučovali významní církevní historikové, filozofové, přírodovědci a astronomové
z klášterů v Nové Říši, Rajhradě a Starém Brně, kteří byli v konventu ubytováni. 259) Fungování studijní instituce ale patrně nijak s konventní knihovnou minoritů nesouviselo, její
lektoři používali bohatých knihoven svých domovských klášterů.
V polovině 19. století spravoval asi osmitisícovou knižní sbírku minorita Bonaventura Müller.260) Díky novému rozvoji poznání i knižní produkce ale postupně ztrácel historic-
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Katalog 1838: „Catalogus Alphabeticus ed Collocationes Bibliothecae Conventus Ad S. S. Joannes ... sub
auspiciis A.R.P. Bonaventurae Zdura h.t. per Bohem. Morav. et Silesiam Ministri Provincialis per R.
P. Philippum Mohapel h.t. Bibliothecarium conscriptus Brunae Pridie Nonas Januarias 1838“ - MZK, deponát
brněnských minoritů.
Katalog 1810: Catalogus librorum, qui in bibliotheca Conventus Ordinis Fratrum Minorum
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Wolny, Kirchliche Topographie..., Abth. 2, Bd. 1, s. 108. Viz též Dokoupil, 1972, s. 183.
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Abth. 2, Bd. 1, s. 107-108 ; Dokoupil, 1972; Vobr, 2000.
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ký fond svůj význam, navíc byl již barokní sál patrně zaplněn. Proto též řeholníci zřídili
novou příruční knihovničku s živým fondem osahující především novou soudobou literaturu a původní historická bibliotéka přestala být doplňována. Každoročně byla pořizována
„solidní díla“ díky zmíněné nadaci hraběnky Josefy Antoníny Hoyos.261)
Z poloviny 19. století se z prostředí brněnského kláštera dochovala jinak ojedinělá
evidence výpůjček řeholníků z knihovny nebo jak uvádí její titul: „Seznam knih nacházejících se v pokojích bratří.“262) V evidenci tedy byly zaznamenávány knihy převzaté řeholníky z konventní knihovny, nikoli jejich soukromé sbírky „ad usum simplicem“. Její neznámý autor a iniciátor si byl vědom obtížnosti vedení takové výpůjční agendy, zejména
v prostředí, kde se podobně jako již o sto let dříve střídal správce knihovny každé asi dva
nebo tři roky. Zapsal proto v úvodu sešitku instrukce, jak takovýto index psát. Mimo jiné,
že má mít dvě části, první seřazenou podle signatury knihy, druhý pak podle jmen bratří.
V praxi to však téměř nebylo dodržováno, výpůjčka obvykle zapisována jen do první části,
abecední rejstřík bratří zůstal prázdný pouze s předepsanými písmeny abecedy, s výjimkou
„L“, kam byly zmateně vepsány záznamy patřící do první části sešitu. Že ovšem iniciátor
tohoto seznamu připisoval evidenci půjčených knih nemalou váhu, svědčí i relativně honosná vazba kvartové knihy, na jejíž kůži na přední desce je vyražen titul díla.
Evidence výpůjček byla vedena s různou pečlivostí v letech 1844-1861 několika knihovníky či jinými správci bibliotéky, 263) poté dočasně ustala a nahradila již až evidence
v dalším sešitku vedená v letech 1888-1908.264) Průměrná doby výpůjčky činila jeden až
dva měsíce, najdeme však i případy trvající několik let. Podobně nebyla limitována ani
doba, po níž mohl mít řeholníky knihy půjčeny. Pouze po P. Methodovi byla vymáhána
k vrácení kniha, kterou měl ovšem u sebe nejméně 18 let. Výjimkou nebyly ani případy,
kdy řeholník vrátil všechny knihy najednou těsně před tím, než odešel do jiného kláštera.
Zdá se, že maximální množství najednou vypůjčených knih nebylo nijak omezeno ani pro
laiky, ani pro kazatele. Zaznamenán je případ, kdy si jich jistý bratr Michael najednou vypůjčil rovných dvanáct. Knihy byly půjčovány pouze minoritům, jedinou výjimkou byl
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byly pouze ukládány jinam a patrně po zrušení kláštera v roce 1950 došlo k jejich likvidaci.
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„Index librorum in cameris fratrum existencium“ - MZA, Minorité Brno, i.č. 45. Srov. též Kučera, 1997,
který však chybně spojuje vznik výpůjční agendy s osobou brněnského kvardiána, knihovníka a poté též rakouského provinciála Stephana Christa (1685-1748).
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Jediným v sešitu zaznamenaným knihovníkem je blíže nezjištěný P. Fortunát.
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MZK, deponát brněnských minoritů, MN 63.

230

jakýsi pan Strnka, který však již byl veden jako kandidát vstupu do řádu a v klášteře jistě
aspoň částečně pobýval.
Ze záznamů výpůjček lze i vyčíst dobu, po níž průměrně pobývali řeholníci
v konventu. Obvykle to bylo 2,5 až 3 roky, než byli provinční kapitulou přiřazeni
k působení jinde. Nejhojněji využívali knihovnu novicové a řádoví studenti teologie či žáci
státních škol, snad proto, že ještě neměli své vlastní knižní sbírky. Průměrně si tito studenti
půjčili 4,3 knihy ročně, byly ovšem mezi nimi zásadní rozdíly. Někteří využili za dva roky
strávené v klášteře jen jednu knihu, jiní dvacet i více. Výrazně tím ve své čtenářské „horlivosti“ předčili běžné kněze a kazatele v konventu působící, jejichž průměrné využívání
konventní knihovny bylo okolo dvou knih ročně. Výjimkou byl P. Germann, kazatel
a katecheta, který v konventu působil od ledna 1845 do dubna následujícího roku a za těchto 15 měsíců si půjčil úctyhodných 43 titulů zejména homiletických, ale i dogmatických či
moralistických. Zabýval se horlivě zejména učením o odpustcích, o nichž zřejmě poté informoval křesťanský lid. Dalšími významnými čtenáři byli dva novicové, bratr Fortunát
a Burthard. Během svého tříletého pobytu si půjčili celkem 80, resp. 76 knih často učebnic
latiny nebo němčiny a děl antických klasiků, s jejichž vrácením už ovšem tolik nepospíchali. Jak ukazují vypůjčené tituly, včetně kázání, byla i v 19. století hlavním jazykem užívaným v klášteře mezi kněžími i laiky němčina. Pouze jednou se setkáme i s českými kázáními, tehdy již běžně dostupnými na knižním trhu, byly snad využívány jen při misijním
působení mimo město, u sv. Janů se kázalo asi jen německy. 265)
Šest prvotisků pocházejících od brněnských minoritů se v roce 1820 objevilo
v brněnském Františkově museu, záhy po jeho založení. Podle vyřízlých či seškrábaných
provenienčních zápisů266) knihy zřejmě nebyly oficiálně darovány či jinak předány. Spíše
lze vzhledem ke snaze zakrýt prvotního vlastníka knih přepokládat, že knihy byly prodány
a to nějakou skrytou cestou.
Ke konci druhé světové války byl historický knižní fond z obavy před možným poškozením při náletech přestěhován na jiné, bezpečnější místo. V době míru jej řeholníci
vrátili nazpět do barokních prostor, avšak zcela neuspořádaně a neutříděně, jak byly
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Do sešitku evidence výpůjček jsou dále vloženy 4 lístky, 3 z nich jsou seznamy vypůjčených knih vždy od
jednoho čtenáře, na jednom je jmenován jakýsi „Herodot Zbandr(?)“, čtvrtý lístek přestavuje „Zurückgegebene Bücher Oktotber“.
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Dokoupil, 1972, s. 185 vč. jejich seznamu.
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i nalezeny těsně po zrušení konventu na jaře 1950.267) Po této likvidaci byla správou klášterní knihovny pověřena Universitní knihovna v Brně. Dne 13. června 1950 došlo
k podrobné prohlídce minoritské bibliotéky provedené zástupci universitní knihovny, ředitelem Uměleckoprůmyslového musea v Brně Králem a patrně církevním tajemníkem Městského či Krajského národního výboru v Brně.268) Kromě zmíněné neuspořádanosti fondu
uvádí tehdy sepsaný protokol též nález četných hudebních rukopisů chrámových skladeb
většinou z konce 18. a počátku 19. století dokládající péči o hudební složku liturgie
v kostele sv. Janů a také existenci klášterního archivu s rukopisnými modlitbami
a kázáními z konce 18. a z 19. století. Bylo doporučeno knihovnu zachovat jako celek
v původních místnostech. To se skutečně podařilo prosadit a již o týden později (20.6.)
bylo zachování původních prostor knihovny včetně uložení knih schváleno Kulturní komisí
Státního úřadu pro věci církevní. 269) Ovšem i přes toto rozhodnutí centrálního státního úřadu nebyla ještě věc jistá a pracovníci Zemské a universitní knihovny nadále počítali
s odvozem celého fondu. Do 2. října 1950 převezli do svého skladu prvotisky, paleotypy
a rukopisy, zato „ostatní knihy [byly] ponechány na místě až do konečného vytřídění“. Zároveň tehdy celou knihovnu včetně vnitřního zařízení úředně převzala do správy Zemská
a univerzitní knihovna.270) Dočasně byla na jaře příští roku umístěna v dolní místnosti bibliotéky také část knižního fondu dominikánů ze Znojma.
V průběhu roku 1950 byla knihovna minoritů „protříděna“, pracovníci státní knihovny a snad i různí brigádníci z ní vyčlenili novodobou, zejména teologickou literaturu, tehdy
považovanou za méně hodnotnou. „Vytříděné“ knihy dočasně umístili v blíže nespecifikované „malé místnosti“, snad shodné s dosavadními prostory pro příruční klášterní sbírku
s moderní literaturou,271) později nejspíše skončily jako sběrná surovina. Po tomto vyřazování zůstalo ve fondu přibližně 10 tisíc svazků knih.272) Při již zmíněné prohlídce knihovny
v červnu 1950 bylo v jejích místnostech nalezeno dosti velké množství obrazů, tematicky
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Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji brněnském, gottwaldovském a jihlavském ke dni
26.-28.dubna 1951 - NA, SÚC, i.č. 56.; Dokoupil, 1972, s. 185.
268

Protokol o prohlídce - NA, SÚC, i.č. 109 (podpisy nečitelné).
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Horák, 1966, s. 227; Vobr, 1991.
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Její hlášení pro církevní oddělení Krajského národního výboru v Brně z 2.10.1950 - NA, SÚC, i.č. 109.
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Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji brněnském, gottwaldovském a jihlavském ke dni
26.-28.dubna 1951 - NA, SÚC, i.č. 56.
272

Vladislav Dokoupil, jež posléze osobně knihovnu spravoval a zpracoval, sám uvádí, že „bylo vytříbeno
mnoho novějších nevýznamných náboženských knih“ (viz Dokoupil, 1972, s. 185.) Velikost fondu 10 tisíc sv. odpovídá stavu v 90. letech 20. století. Některé materiály ve fondu Státního úřadu pro věci církevní
uvádí pouze 6 nebo 9 tisíc knih - NA, SÚC, i.č. 56.
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nijak s knihovnou nesouvisejících. Místnosti tedy zřejmě bratřím sloužily také jako skladiště dalších uměleckých předmětů, konkrétně maleb, pro něž nenašli jinde v klášteře či kostele umístění. 273) Pomineme-li prvotní „vytřídění“ a jisté další ztráty, které se nevyhly ani
jiným sbírkám, nebyla na tom bibliotéka brněnských minoritů relativně špatně. Pracovníci
Universitní knihovny provedli její setřídění, péčí Vladislava Dokoupila a Jaroslava Vobra
byl celý fond zpracován do lístkového katalogu, zvlášť byly sepsány rukopisy, inkunábule
a tisky 16. století.274) V roce 1989 byla též dokončena oprava regálového zařízení
v knihovně a zároveň restaurování tří barokních glóbů.275)
V roce 1993 byla knihovní sbírka převezena z mimoměstského depozitáře vědecké
knihovny do brněnského kláštera a v roce 1998 na základně soudního rozhodnutí oficiálně
předána spolu se sbírkou z Jihlavy bratřím minoritům.276) Pouze inkunábule spolu
s manuskripty byly ponechány ve skladech Moravské zemské knihovny jako minoritský
deponát. Současná velikost fondu činí asi 10 tisíc svazků, z velké většiny starých tisků,
novější knihy se ztratily. Z nich je 56 prvotisků v 45 svazcích, získaných ovšem většinou až
v pobělohorské době,277) 56 tisků pochází ze 16. století a 58 svazků obsahuje rukopisy. 278)
Většina manuskriptů je novodobých, pouze deset jich vzniklo před rokem 1500. Nejedná se
o pozůstatky středověké knihovny zásobující mimo jiné místní klášterní studia, neboť ta
byla v reformačním 16. století či během bojů třicetileté války zcela zničena, nýbrž
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Podle nečitelně podepsaného protokolu v NA, SÚC, 109. se jednalo o díla „průměrné umělecké hodnoty“,
konkrétně: Rozsévač v krajině (Morava, 18.stol., 118x97 cm), portrét Leopolda I. (Rakusko,18.st.
117x110 cm), 2x Podobenství o Ztraceném synu (Morava, 18.stol., snad J. Havelka 120x166 a 118x63 cm).
Nejvýznamnější část však tvořila série velkých barokních obrazů světců shodné velikosti (240x120 cm) od
shodného původce, snad jezuitského malíře Ignáce Raaba (1715-1787). Prokol se zmiňuje patrně nepřesně
o těchto obrazech:: Smrt sc. Joh. de Tesna [sic], Stětí sv. Jana Křtitele, Sc. Joh. Tentialbenne [sic]., B. Joh.
Chambonius [sic], B. Joh. Lobedan [sic], Sc. Joh. Seraphicus [sic]. Dalšími malbami v knihovně nalezenými
již bez rámu byly Cizoložnice před Kristem (Morava, 18.stol, Krenn?, 120x132 cm), 12letý Kristus v Chrámu
(totéž), Milosrdný samaritán (Krenn? 118x164 cm), pohled na klášter minoritů v Brně (18.stol., 175x330 cm),
sv. František (18.stol., 97x72 cm), biskup Felix Pretti [sic] (ca1700, 97x72 cm), Křest Páně (18.st.,
119x97 cm), Kristus před Pilátem (barokní, 118x192 cm), umučení světce (barokní, 118x162 cm), mučení
Krista (18.stol., 119x102 cm), Svatotomská P. Maria (ca1700, 88x52 cm). Kromě obrazů byly nalezeny zlacené a stříbřené plastiky: krucifix (konec 18.stol., 105 ccm), sv. František (konec 18.st., 52 cm) a sv. Antonín
(totéž).
274

Digitalizovaná verze lístkového katalogu byla zpřístupněna online na www:
<http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit. 6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 6655 záznamů - lístků. Publikované soupisy: Dokoupil, 1953 et 1959 (rukopisy); Dokoupil, 1970 (prvotisky); Dokoupil, 1960 (tisky
z 16.stol.).
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Machová-Žabička, 2004.
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Tamtéž; Vobr, 2000.
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Srov. Dokoupil, 1972, s. 162.
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Srov. jejich soupisy - Dokoupil, 1953, 1956, 1960 a 1970. Viz též Dokoupil, 1972, s. 161.
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o pozdější dary nebo snad i nákupy. Jediný rukopis je pergamenový, jedná se o tzv. Tetovský Nový zákon nazvaný podle v knize uvedeného zadavatele rytíře Bedřicha z Tetova.
Podle zápisků v kodexu měl pocházet z roku 1311, což však již J. Dobrovský odhalil jako
falsum. 279) Z 14. věku pochází Postilla super Quadragesimam Jana Milíče z Kroměříže280)
a moralistická Summa de casibus conscientiae od Bartoloměje de Sancto Concordio.281)
Ostatní středověké manuskripty obsahují zejména kázání, výklady Písma svatého nebo samotné části Bible. Mezi novodobými rukopisy lze z jejich obsahu i přípisků jasně vysledovat jejich užívání v souvislosti s klášterními studii rozvíjejícími se zejména v 17. století,
včetně výuky obojího práva.282)
Přibližně v roce 2003 bylo minority zjištěno statické narušení prostor s knihovnou
způsobené patrně stejně jako u sousedícího chrámu probíhajícími podzemními pracemi
v lokalitě. V prostorách brněnského konventu se v roce 2005 dále nacházelo hrubým odhadem asi 10 tisíc svazků vrácených v rámci restitucí řeholníkům, patrně původem
z jihlavského konventu.283)
Prostory brněnské knihovny jsou svým vzhledem a výzdobou nejhodnotnější dochovanou minoritskou bibliotékou v České republice. Místnosti vzniklé při přestavbě architektem Mořicem Grimmem okolo roku 1722 se skládají z předsálí, německými bratry též zvané „Untere Bibliothek“, z něhož se po několika schodech vstupuje do hlavního sálu neboli
„Obere Bibliothek“. 284) Uprostřed plochého stropu v předsálí umístěného na fabionech se
nachází fresková malba svým obsahem pro knihovnu více než typická. Její námět je převzat z 12. verše 8. kapitoly Knihy přísloví, konkrétně z části této knihy, kde moudrost vysvětluje člověku svou dokonalost. Využito je zde nepříliš přesného latinského překladu
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Explicit: „od Baltazaura tetaura z tetowa Heytmana obogiho knižietstwa slezskeho“, ve skutečnosti však
kniha pochází až z poloviny 15. století; 364 ff., 25x17 cm, inic., kožená vazba z roku 1579. MZA - deponát
brněnských minoritů, signatura Mn 26.
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Pochází z r. 1386, 142 ff., 28x21 cm, dnešní signatura MZK v rámci deponátu: Mn 18.
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Z 2. poloviny 14. stol., MZK, signatura Mn 12.
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Srov. např. opis tisku - právnické učebnice Thomas de Thomasetis .Flores legum cum suis excerptionibus
et declarationibus z pol. 18. stol. s explicitem „conscripsit Joannes Wolscht A.A.L.L. et Phil. Magister“
a poznámkou „Ad usum P. Fr. Amati Berger Ord. Min. S. P. Franc. Conv.“ - MZK, minorité Brno, sign. Mn
4. Nebo Ctibor z Cimburka a Tovačova. Kniha tovačovská s přidanými opisy významných moravských státoprávních listin z 2. pol. 16: stol - tamtéž, sign. Mn 36. Nebo opis učebnice logiky Commentarius in Organum
Aristotelid traditus a R. P. Casparo Brügger SJ [ na jezuitském gymnáziu v bavorském Eichstadtu, 1633], „Ex
libris fratris P.[hilippi ??] Benitii Schwartz [1709-91] Ord. Min s. Franc. Conv.“ - tamtéž Mn 39.
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Za laskavé sdělení těchto informací srdečně děkuji představenému kláštera P. Leslawu Mazurowskiemu.
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Prostory knihovny po umělecké stránce popsala zejména M. Loudová, 2003. Stručněji viz též Dokoupil,
1972 a Samek, 1994, s. 173.
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Vulgaty: „eruditis intersum cogitationibus“ přeložitelného jako „nalézám učené věci
a poznání“, zde však ve významu „přebývám mezi vzdělanými“. Alegorická moudrost sedí
uprostřed na královské trůně s baldachýnem a v ruce drží žezlo jako symbol vlády. Na
schodech vedoucím k jejímu trůnu posedávají oni „vzdělaní“ dle biblického citátu, konkrétně čtyři světští a jeden řádový kněz, někteří podle odložených insignií s biskupskou
hodností. Tito drží v rukou knihy či opírají se o ně. Dále je zde zobrazen papež s křížem
a tiárou a univerzitní mistr píšící něco do kodexu. Použití schodů na malbě není zřejmě
náhodné, neboť tyto se nalézají přímo nad skutečným osmistupňovým schodištěm do horní,
hlavní místnosti bibliotéky, po němž jakoby nyní člověk stoupal vzhůru k moudrosti doprovázen vzdělanými kněžími. Okolo středového zrcadla je celá plocha stropu a část stěn
vyzdobena grisaillovým barokním ornamentem s úponky. Na stěnách nezakrytých skříněmi
jsou namalovány iluzivní niky vyplněné grisaillovými alegoriemi Teologie a Filozofie, dle
soudobých měřítek dvou základních vědních oborů a původně snad doplněné o další znázornění disciplín vědy či svobodných umění.
Další, o něco přesnější překlad na stropní malbě zobrazeného citátu z knihy Přísloví:
„nalézám poznání a obezřetnost“ snad rovněž nebyl tvůrci obsahu výzdoby, patrně
P. Stephanu Christovi, neznámý. Odpovídá totiž umístění alegorických soch Poznání
a Prozřetelnosti postavených na zábradlí oboustranně lemujícího schodiště do horní místnosti, čímž vzniká symbolický trojúhelník s Moudrostí na vrcholu. Dřevěné zlacené postavy zahalené do bohatě zřasených drapérií zaujmou příchozího svou velikostí a umístěním
a dominují tak výzdobě dolní knihovny. Stojíce na balustrádovém zábradlí jakoby doprovázely čtenáře při výstupu po schodech do dalších prostor. Alegorické sochy, dílo Antonína
Schweigla, drží v rukou své atributy: Prozřetelnost hada a žezlo jako znamení prozíravosti
a vlády a Poznání své obvyklé zrcadlo.285) Výzdoba knižních polic spočívá v barokních
ornamentálních zlacených řezbách na horní desce skříní. Nahoře nesou police také jednoduché nezdobené štítky s římskými číslicemi - signaturami. Starší police pocházející přibližně z roku 1737 jsou otevřené, novější skříně z roku 1755 mají rámové dveře a jejich
plátěné výplně zdobí olejomalba s úponkovým ornamentem v podobném stylu, jako je proveden strop.
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Pro původ atributů srov. Evangelium sv. Matouše 10,16 a Knihu Moudrosti 7,26. Podrobný umělecký
popis včetně srovnání s dalšími podobnými díly v okolí zpracovala M. Loudová, 2003. Shodné postavení
soch u vchodu do knihovny nalézá např. u cisterciáků ve Waldassen v Horním Falcku nebo u benediktinů
v Metten v dolním Bavorsku.M. Loudová si všímá rovněž archaického a antikizujícího pojetí a také podobnosti soch s postavami sv. Jáchyma a Anny v kostele Nanebevzetí P.M. v Brně-Zábrdovicích.
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Vstup do hlavního sálu je chráněn železnými protipožárními dveřmi, které jsou zdobeny olejovým obrazem Moudrosti ve stylu nástěnných maleb. Dominujícím prvkem výzdoby hlavní knihovní místnosti je středová nástropní malba dvanáctiletého Ježíše
v Chrámu. Zatímco v níže postaveném předsálí byly moudrost a poznání symbolizovány
alegorickými postavami, ve výše postaveném sále je to již samotný Ježíš jako zdroj moudrosti. Pozoruhodná je též mohutná iluzivní malba chrámu okolo Ježíše.286) Jinak je strop
hlavního sálu podobný předsálí, pouze úponkový ornament je pojat velkoryseji. V rozích
stropu ještě najdeme malby čtyř církevních učitelů: Augustina, Jeronýma, Řehoře
a Ambrože. Jsou zobrazeni s knihami a psacím náčiním, při práci na svých dílech a se
svými obvyklými atributy. 287)
Na horní straně každého intarzovaného knižního regálu v hlavním sále je umístěn
medailon s malbou řádového světce nebo spisovatele. Portréty doplněné o tradiční latinské
tituly františkánských učenců jsou umístěny ve vyřezávaných dřevěných rámech
s barokním ornamentálním dekorem a po obou stranách je doprovázejí sošky putti personifikující ctnosti, umění a vědy. Nalevo od vstupu cyklus začíná podobiznou učitele bl. Jana
Duns Scota a anglického teologa Viléma z Warre, titulovaného jako „doctor fundatus.“
Podobně je při výkladu svých tezí zobrazen jeden z nejvýznamnějších scholastiků Alexandr
de Hales („doctor irrefragabilis“). 288) První trojici uzavírá bl. Angelus Carletti z Chivasso
(„doctor clarus“), uznávaný odborník v oblasti práva, odkud snad pochází jeho přezdívka
Vulpes (Lišák) použitá i v dačické knihovně („Angelus Vulpes“). Při severní straně se nachází portréty dvou obhájců učení bl. Jana Duns Scota: Bartolomeus Mastrius („doctor
illustris“) a Matheus Ferchius („doctor invictus“). Rohové skříně na druhé straně jsou završeny obrazy Duns Scotova žáka Francisca Maironise („doctor illuminatus“),
sv. Bonaventury („doctor seraphicus“) a sv. Ludvíka z Toulouse („doctor execellens“).
Trojici v dalším rohu tvoří bl. Jan Duns Scotus („doctor subtilis“), Petr de Insula („doctor
notabilis“) a skotista Philipp Faber („doctor eruditis“). Na skříních při jižní stěně je umístěn
286

Podle Loudové (2003) je zde opět souvislost s Moudrostí dle citátu „Moudrost si vystavěla dům“ z Knihy
Přísloví 9,1. Téma Ježíše v Chrámu je podle Loudové též běžnou součástí knihovní výzdoby mnišských konventů, nalézáme ho např. v hornorakouském benediktinském opatství Lambach.
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Sv. Řehoř s papežskou tiárou a holubicí jako Duchem sv., jimž byl osvícen; sv. Ambrož s úlem poukazujícím na roj včel, který se usadil v jeho ústech, když jako dítě ležel v kolébce - narážka na jeho výmluvnost; sv.
Augustin s hořícím srdcem v levé ruce; sv. Jeroným s kardinálským kloboukem a lebkou, jemuž z nebe zvěstuje hlas polnice a za ním se otevírá pohled na poušť, upomínka na jeho askezi.
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Přehled titulů učených „doktorů“ teologie viz např. příspěvek „Surnames of famous doctors“ v The Catholic Encyclopedia, Vol. V. New York : Robert Appleton Company, 1909. Dostupné též na www:
<http://www.newadvent.org/cathen/05074a.htm> [cit. 8.2.2007].
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Richard de Mediavilla („doctor solidus“) a Wilhelm Ockham („doctor venerabilis“). Poslední trojice tvoří Mikuláš z Lyry („doctor utilis“), Jacobus de Aesculo („doctor profundus“) a Antonius Andreas ze Saragossy („doctor dulcifluus“). Všechny portréty jsou formální bez snahy o realistické spodobnění, jež nezřídka ani dnes není známé. Galerii slavných mužů doplňují dva velké obrazy sv. Františka z Assisi („Ord. patriarcha“)
a sv. Antonína Paduánského („doctor evangelicus“) zavěšené nad vstupními dveřmi a nade
dveřmi na půdu zasazené do bohatě vyřezávaných rámů. Oba svědci jsou v řeholních hábitech a pravou rukou žehnají příchozím. Doplňující putti pochází stejně jako velké sochy
v předsálí z dílny Antonína Schweigla a podle svých atributů a popisků symbolizují vědu,
církevní i světskou historii, teologii, lingvistiku, geometrii, zbožnost, rétoriku, morálku,
polemickou teologii, víru, vědění, malířství, hudbu, filozofii a obojí právo.289)

Čáslav, klášter Menších bratří/minoritů
Klášter Menších bratří existoval již někdy před rokem 1291, kdy zde byla slavena
kapitula. 290) V roce 1414 zde vstoupil do řádu hudebník, básník a spisovatel Mikuláš
z Koźle (Kozlí), který zde pobýval až do roku 1421, kdy odchází do Krnova. 291) Klášter
pravděpodobně utrpěl, jako celé město, za husitských válek, zejména když se na jaře 1421
vzdalo Pražanům. Poté došlo k jeho obnovení a až další požár roku 1522 jej spolu s celým
městem obrátil v ruiny. Poté již konvent spíše jen strádal, poslední písemná zmínka je
z roku 1580, kdy je již uváděn jako pustý (neosídlený řeholníky) a zbořený. 292) Jedinou
známou stoupou po knihách v Čáslavi je rukopis s dílem Alberta Saského darovaný bratřím
terstským biskupem Jindřichem z Wildsteina, zřejmě někdy mezi lety 1383-1396.293)
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Viz Loudová, 2003, která rovněž poukazuje, že uložení postaviček nemá nic společného s oborovým uložením knih a jsou pouze symbolické.
290

Kronika Fürstenhaina, viz Kłoczowski, 1992a.
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Více o něm viz zejm. Svátek, 1990 vč. uvedení dalších pramenů. Například jeho báseň/píseň „Bydžovští
ševci“ o osudu tamějších řeholníků za husitství publikována v Časopise Musea království Českého, 1858, roč.
32, s. 392-394.
292

Skálová-Tomášek, 1996.

293

Buben, 2006, s. 208, rukopis se údajně dochoval.
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České Budějovice, klášter kapucínů
Do Českých Budějovic uvedla kapucíny v roce 1614 choť Matyáše Habsburského císařovna Anna, jejímž zpovědníkem byl kapucín Cherubín, podle tradice první představený
budějovického konventu.294 O rok později vybral český generální komisař Jan z Benátek
místo a začal se stavět klášter i kostel. Chrám sv. Anny vysvětil v roce 1621 pražský arcibiskup Jan Lohelius. V klášteře žilo okolo dvaceti bratří, v letech 1720-1766 zde fungoval
noviciát. Přestože se kněží podíleli na rekatolizaci města z pověření církevní i městské
správy a později na běžné duchovní správě ve městě, byl konvent 16. července 1788 zrušen. Z budovy se stal dům pro novokněze, který se později v roce 1803 rozšířil v kněžský
seminář. Pro jeho účely byl celý bývalý klášter zásadně přestavěn.
O knihově se dochoval jediný výraznější pramen - soupis knih po zrušení kláštera pro
účely konfiskace zpracovaný v lednu 1788 komisí Krajského úřadu v Českých Budějovicích. 295) Eviduje celkem 1663 svazků, což ale není počet úplný, chybí například knihy, jež
měli bratři ve svých celách. Soupis byl vytvořen patrně za pomoci tehdejšího kapucínského
knihovníka Kuniberta Weise,296) neboť je celý setříděn podle obvyklých pravidel do oborových tříd zastoupených písmeny. Nejvíce bylo v knihovně literatury kazatelské (220 sv.)
a duchovní četby nebo modliteb (277 sv.). Soupis byl bezpochyby vytvořen podle staršího,
do dnešní doby nezachovaného katalogu a to i přesto, že v něm řada údajů chybí. Dosvědčuje to i fakt, že řada údajů, zejména jmen autorů, je zapsána ve fonetické podobě. Písaři
byl tedy text diktován.
Kde byla umístěna a jak vypadala knihovna před rokem 1739 nevíme. Tehdy byla instalována nad pekárnou hostií, jejíž umístění je ovšem patrně již zapomenuto. Pro knihovnu
byly vybudovány nové skříně, zato z původní místnosti se stal pokoj pro hosty.297) Po již
zmíněné konfiskaci mělo být nejprve převezeno do Prahy jen 134 vybraných titulů, které
byly v soupisu zatrženy. Později bylo ale rozhodnuto transportovat knihovnu celou a teprve
v univerzitní knihovně ji přebrat. To se událo v následujících letech několikrát a počet
svazků určených k zařazení do fondu knihovny klesl postupně jen na 28, tedy 1,6 procenta
původního obsahu. Nejspíš tedy knihy nebyly významnější hodnoty nebo představovaly
294

Podle knihy protokolů kláštera (NK, sign. I.A.31) však byl prvním kvardiánem Angelus de Alonia.

295

Verzeichniss der in Budweiser aufgehobenen Capuciner Kloster Bibliothek vorfindigen Bücher 1788.
61 s. Dochován v archivu NK. Podrobný popis dokumentu viz Pletzer, 1996.
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Cunibertus Patbortztensis, rodným jménem Josef Weis, narozen 13.ledna 1734, do noviciátu vstoupil
v roce 1753, umírá na expozituře ve světské pastorační službě 20. ledna 1799.
297

Kapucínské anály, sv. 19, 1739, s. 52.
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tzv. duplikáty, pro něž nebylo v depozitářích místa v přívalu z dalších konfiskovaných klášterů. Ostatní byly prodávány po koších jako makulatury298) nebo v menším množství skončily v antikvariátech.

České Budějovice - Čtyři Dvory, konvent františkánů
Františkánský konvent v západním předměstí Budějovic patří k nejmladším, v roce
1939 byl zřízen kapitulou, schválen Svatým stolcem a v listopadu téhož roku též osídlen
řeholníky. Chrám byl postaven v letech 1939-1947 na místě středověké kaple. 299) O rozvoj
knihovny se již od počátku postaral jeho představený Celsus Létavka, již dříve knihovník
v Hájku. Poznámky pro zápis do pamětní knihy z roku 1941 jeho činnost popisují: „zakoupením vícera vzdělávacích i zábavných knih, obohatil též knihovnu, jíž hodlá v dohledné
době otevříti i pro lid.“300) Je zřejmé, že mu již nešlo o vybudování uzavřené sbírky pro
potřeby bratří, ale nabídkou četby chtěl podpořit pastýřskou a misijní činnost mezi lidem,
kvůli níž vlastně konvent na okraji města vznikl.
Jakým způsobem se P. Létavkovi povedlo či nepovedlo jeho úmysl naplnit se
v pramenech zjistit nepodařilo, nelehká válečná doba jistě jeho plánům příliš nepřála. Další
zprávy o knihovně máme až z rušení kláštera v roce 1950, kdy zde žil jeden kněz (Josef
Kalabis). Knihovní fond oficiálně převzala Státní studijní knihovna Zdeňka Nejedlého
v Č. Budějovicích dne 5. října 1950.301) Její zástupce Mirko Riedl si knihovnu toho dne za
přítomnosti okresního církevního inspektora Josefa Hejdy a se souhlasem okresního církevního tajemníka prohlédl. Její velikost odhadl na asi 750 svazků. Kromě knih převzala
státní knihovna také regály pro jejich uložení. Ty však byly záhy předány patrně pobočce
okresní knihovny ve Čtyřech Dvorech302) spolu s 35 knihami pro ni vytříděnými. Ostatní
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V archivu Národní knihovny se dochovala zpráva o prodeji 21 košů knih původně budějovických kapucínů židům Konradovi a Sobotkovi. viz Truhlář,1882.
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Houška, 1996, s. 27; Buben, 2006, s. 341; NA, ŘF, 2615.
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NA, ŘF, 2615. Tamtéž je uložen nedatovaný strojopisný popis kláštera: „Knihovna asi na 30.000 knih
(rozměry jako v Praze). Mimo budovu kláštera zde stál studijní dům, který měl 13 školních místností
a ‘knihovnu profesorů‘” Evidentně se však jedná o chybně zařazenou archiválii patřící jinému, snad františkánskému(?) konventu.
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Protokol o předání... - NA, SÚC, 109, složka Hejnice[sic], odkud čerpány i následující informace. Viz též
Horák. Správa o svozu... (cit.).
302

V cit. protokolu o předání je instituce nazvána „VOK“, že se jedná o pobočku knihovny bylo pouze odhadnuto.
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knihy byly podle předávací protokolu ještě téhož dne z konventu odvezeny a jejich další
osud není znám.

Český Krumlov, klášter Menších bratří/minoritů
Za uvedení Menších bratří do Českého Krumlova vděčíme rodu Rožmberků, konkrétně Petru I., který se ovšem založení konventu v roce 1350 nedožil (†1348), a tak uvedení bratří i výstavba konventu zůstala v péči jeho vdovy Kateřiny, rozené z Wartenberga
a jejich čtyř synů (Petra II., Jošta, Oldřicha a Jana). První řeholníci přišli do jihočeského
města, kde se v té době šířily hereze sekty Valdenských, v roce 1357, klášter vysvětil o rok
později světící biskup pražský Albert, Menší bratr, doktor teologie a titulární biskup Sarajevský. Podle vzoru pražského kláštera Na Františku založili Rožmberkové v Krumlově
tzv. sdružený konvent, v podstatě konventy dva - bratří a sester, které jsou zde připomínány
k roku 1361.303) Na konci 14. věku k ním přibyl ještě domov bekyň. V roce 1420 byl klášter při bojích poškozen, jeho oprava se protáhla až do konce 15. století. K úpadku konventu
došlo po požáru v roce 1570, kdy zde žili pouze bratři laikové a duchovní péči o klarisky
měli na starosti světští kněží z okolí. K obnovení života došlo v polovině 80. let, v roce
1588 sem přišlo šest minoritů z Vídně, rozkvět mohl nastat opět díky péči Rožmberků,
jmenovitě bratrů Viléma a Petra Voka.304) Testament druhého z nich umožnil po roce 1597
rozsáhlou přestavbu kláštera, která pokračovala i v prvních dvou desetiletích 17. století. Na
začátku třicetileté války a poté ještě roku 1668 postihly klášter požáry, a tak téměř
v průběhu celého 17. století musel být objekt opravován a zároveň byl i rozšířen, například
roku 1695 o jednopatrový obytný trakt.
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Kukla, 1889. Zmínky o podílu Petra I. a Kateřiny titulované jako „prima fundatrix“ na vzniku klášterů jsou
zmíněny v jeho nekrologiu, publikovaném: SCHMIDT, V. a PICHA, A. Urkunden und Regestenbuch der
Stadt Krummau in Böhmen. Prag, 1904, s. 3,10,16 nebo EMLER, J. Dvě nekrologia krumlovská. Pojednání
Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-filologická, 1887, č. 11, s. 198-227. Viz též
Mencl, 1948.
304

Hejnic, 1995, s. 71. V úvodu tohoto článku je zmíněna další literatura o konventu a jednotlivých jeho knihách, mj.: MOUREK, V.E. Krummauer Papiercodex altdeutscher geistlicher Texte. Věstník Královské české
společnosti nauk, 1890, s. 410-448, další články téhož autora tamtéž 1892, s. 176-190 a 191-202. Dále
BERNT, Alois. Eine neue Bibelübersetzung des 14. Jahrhunderts. Mitteilungen des Vereins für Geschichte
der Deutschen in Böhmen, 1990, 38, s. 353-394. O vztahu dvou posledních Rožmberků ke knihám viz též
HEJNIC, Josef. K literárním a bibliofilským zájmům posledních dvou Rožmberků. Opera historica, 1993,
roč. 3, s. 223-231. Vilém z Rožmberka věnoval přibližně čtvrtinu své knihovny krumlovským jezuitům. (Veselá, 2005, s. 45 a násl.).

240

V klášteře fungovala v 18. století studia řádových kleriků (klerikát). Pro jejich potřeby byl roku 1727 za kvardiána Hyacinta Sperera roku 1727 postaven nový trakt za 2300
zlatých hrazených z prostředků konventu, mimo ně přispěl také Adam František ze
Schwarzenberka. Stavitel František Jakub Fortini (1694-1738), jeden z nejslavnějších
z tohoto rodu, mimo jiné architekt poutních kapliček z Prahy do Hájku, zde nad západním
křídlem vystavěl nových deset cel. V období největšího rozkvětu zde přednášeli teologii
a filozofii tři lektoři pro přibližně třicet studentů, dokonce i nečlenů minoritského řádu.
V roce 1785 byla krumlovská klášterní studia patrně zrušena, prameny již neuvádějí žádné
lektory ani studenty. 305)
Za císaře Josefa II. měl být mužský konvent původně zrušen, nakonec však bylo toto
rozhodnutí odvoláno. Výrazně ovšem poklesl počet řeholníků, mj. též v souvislosti se zrušením studií. Již roku 1764 byla část budov adaptována pro zámecké úředníky, v letech
1806-1830 byl objekt částečně využíván pro vojenské účely, roku 1822 zde bylo zřízeno
gymnázium. Za první republiky se v části kláštera usídlila česká městská veřejná knihovna.
Při rušení kláštera roku 1950 zde žil akorát kvardián Josef Mráz, dále v objektu bydlelo
několik rodin. Poté zde byly zřízeny další byty, kanceláře, ubytovna a sklad zeleniny. Podle
legislativy z let 1990 a 1991 byl objekt opět připsán minoritům, kteří zde však již komunitu
neobnovili. V roce 1998 klášter převzal Řád křížovníků s červenou hvězdou, který jej za
finanční podpory města a státu do roku 2001 opravil a poté spolu s kostelem též městu pronajal.
Základy knihovny byly položeny již při samotném vzniku sdruženého konventu
Menších bratří a klarisek. Z nemalé části se na ní podíleli stejně jako u samotné stavby členové rodu Rožmberků. 306) Nejvíce knih věnoval Menším bratřím Petr II., pasovský, olomoucký a řezenský kanovník a od roku 1355 probošt kaple Všech svatých na Pražském
hradě. Pro krumlovské řeholníky nebo sestry nechal napsat a vyzdobit kodex patristických
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O počátečním rozmachu svědčí narůstající počet učitelů i studentů. V roce 1739 působili v Krumlově 2
lektoři teologie a 1 filozofie, 1 student teologie a 5 filozofie, roku 1743 už 7 studentů teologie a 20 filozofie
ve 2 ročnících. K roku 1742 jsou uváděni také „saecularers sudentes“ - 7 filozofie a 24 teologie, vesměs
z Čech, později už tito neřádoví studenti nejsou zmiňováni. V roce 1755 se zde učilo 11 studentů teologie od
roku 1759 byla opět přednášena i filozofie. Josefínská doba znamenala úpadek, k roku 1773 je uváděn jen 1
lektor a 3 studenti teologie, o dva roky později dva lektoři teologie a jeden filozofie. Viz pamětní knihy kláštera - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, inv.č. 144-157, rkp. 50-53. O přístavbě viz Svátek, 1959.
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Dary Anežky, vdovy po Janu z Rožmberka, rozené z Walsee viz Tříska, 1961, s. 86. O rožmberské knihovně viz Veselá, 2005, stručněji též Riedl, 1974, s. 8-9.;
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výkladů Lukášova evangelia (Expositiones Ss. Patrum super Lucam).307) Shodný dedikační
zápis má také dvoudílný lekcionář.308) V Národní knihovně se dochovaly i další rukopisy
z Petrova daru: Ludovicus de sanctis a pravděpodobně Liber inititulatus Laus Mariae.309)
V Uměleckoprůmyslovém muzeu se nachází kodex Moralia in Iob Řehoře IX. rovněž
z Petrova daru krumlovskému konventu.310) Ze známých vlastnických přípisů v knihách
nelze jednoznačně rozlišit, zda se jednalo o dary řeholníkům či sousedícím řeholnicím. Od
josefínských reforem, kdy zanikly krumlovské klarisky a v tomtéž plánu byli i minorité se
knihy nacházejí v Universitní (dnes Národní) knihovně v Praze. K osobnosti Petra
z Rožmberka ještě nutno doplnit, že se svou knižní štědrostí neomezil jen na Menší bratry,
hojně doloženy jsou i knižní dary konventu augustiniánů v Třeboni, dalšímu řeholnímu
domu Rožmberského založení a četné finanční dotace i dalším klášterním i farním institucím v jeho jihočeském dominiu. 311) Jeho bratr Oldřich ve svém testamentu z 16. února 1390
odkazuje tři knihy ze svého majetku místnímu duchovenstvu. Menším bratřím věnuje Bibli
a současně vrací vypůjčený Liber de regimine principium,312) příručku pro vládce od dominikánského scholastika Aegidia Římského (†1306). Oldřich z Rožmberka se tedy zřejmě
aktivně zajímal o obsah minoritské bibliotéky, když zde dokázal najít knihu určenou právě
jeho stavu, běžně v řádových knihovnách jistě výjimečnou.
Z Rožmberského daru snad pochází také pozoruhodný a již vícekrát popsaný kodex
nazvaný podle gotického přípisku Liber depictus, někdy též Biblia pauperum podle prvního
obsaženého díla nebo „Krumaer Bilderkodex“ podle výzdoby. 313) Bible nacházející se na
více než padesáti stranách se skládá z perokreseb ve dvou nebo třech pásech doplněných
o stručné latinské komentáře. Další ilustrace pak vyprávějí příběh o špatném správci
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Jeho explicit byl seškrábán, podařilo se jej však rekonstruovat: „Liber monasterii sacrosanctae dei genitricis perpetuaeque virginis Mariae in Chrumpnaw compositus per venerabilem dominum Petrum de Rosenberg
praepositum capellae regiae in castro pragensi.“ Dnes NK, signatura I.A.55. Viz Matějček, 1931, s. 272; Kadlec, 1970; Urbánková, 1957, č. 53, s. 19.
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Kodexy mají 256 a 232 fol.; 47 cm. NK, signatura XIII A 1 a, b. Viz Truhlář, 1905, č. 2243 a 2244.

309

NK, signatury XII.F.35, XII.F.36.

310

Signatura B-5600. Viz Hejnic, 1995, s. 76; Kadlec, 1970-71.

311

Kadlec, 1970-1971; Hlaváček, 2005, s. 156-207, kde je přetištěna původní autorova stať: Studie k dějinám
knihoven v českém státě v době předhusitské : knihovna kláštera třeboňského v rámci knihoven českých
augustiniánských klášterů. Sborník historický, 1964, 12, s. 5-52.
312

Testament údajně býval součástí Schwarzenberského archivu, v jeho inventářích sestavených oblastním
archivem v Třeboni, jsem jej však nenalezl.
313

Österreichische Nationalbibliothek Wien, Cod. 370, 172 ff., 35x25 cm, perg.
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a královském poslu, legendy 19 světců314) a několik apokryfních mariánských příběhů. Základem kodexu jsou perokresbové obrázkové příběhy, doplněné textem, jenž ovšem hraje
druhořadou úlohu, na jeho výzdobě se podíleli tři iluminátoři. Kniha, kterou lze s jistou
nadsázkou nazvat obrázkovou, používali buď laičtí bratři nebo klarisky, což by se dle srovnání se situací v jiných konventech zdálo pravděpodobnější. Vlastnický přípisek krumlovského kláštera pochází až ze 17. nebo 18. století, jeho spojení s kodexem již od jeho vzniku
ale odvodil Gerhard Schmidt podle titulního obrazu P. Marie Královny (někdy zaměňované
s alegorickou Církví) s trpícím Ježíšem ve slunečním kotouči před sebou. Shoda
s patrociniem krumlovského konventního kostela i františkánským kultem Neposkvrněné
Matky a Božího těla typické pro rožmberský dvůr je však stále spekulací. 315)
Knižní dárci Menších bratří ovšem nepocházeli pouze z šlechtických okruhů, řeholníci si (alespoň do luteranizace města v 16. století) vybudovali přízeň i mezi měšťanstvem.
Na jaře 1443 věnoval konventu obchodník Kříž dvě blíže nespecifikované, patrně liturgické knihy určené pro sakristii kostela. 316) Menší bratři sami zajišťovali písařskou činnost pro
sesterský konvent klarisek, jehož některé sestry jistě uměly číst, doklady o schopnosti řeholnic psát však nemáme. Přinejmenším takto vznikl v roce 1366 pergamenový rukopis
společných modliteb sester zvaný Collectarius napsaný zpovědníkem řeholnic bratrem
Františkem a dokončený Jakubem z Plzně.317)

314

Václav, Ludmila, Kryštof, Theodor, Vít, Jan Křtitel, Jiljí, Sixtus a Vavřinec, Uršula a 11 tisíc panen, Prokop, Kliment, Maří Magdalena, Alžběta, příběh Jidášův, Marie Egyptská, Pavel poustevník, Eustach, Oldřich
a Brandan.
315

Reprodukce titulní kresby nejnověji viz Soukupová, 1999, s. 78. Srov. též recenzi díla G. Schmidta Merhautová-Livorová, 1958 a Krása, 1968. Datace díla viz Cibulka, 1929 a Krása, 1968, s. 420. Faksimili
vydal Gerhard SCHMIDT a Franz UNTERKIRCHER. Krumauer Bilderkodex : Österreichische Nationalbibliothek Codex 370. Graz : Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1967. Reprodukce, přepis legend
o českých světcích, komentář: Legendy o českých patronech v obrázkové knize ze XIV. stol. Praha : Sfinx,
1940. Další literaturu zmiňuje Soukupová, 1999, s. 78, pozn, 47; kromě zde zmíněných ještě o kodexu viz
SCHMIDT, G. Der Codex 370 der Wiener Nationalbibliothek. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 1956,
roč. 17, s. 14 a násl.; týž Patrozinium und Andachtsbild. Mitteliungen der Institut für österreichische Geschichtsforschung, 1956, roč. 64, s. 277 a násl.; VETTER, E. Mulier amicta sole et mater Salvatoris. Münchener Jahrbuch der bild. Kunst, 1958/9, III F 9/10, s. 32-71.
316

Výpisky J.K. Vyskočila OFM z krumlovských nekrologií - NA, ŘF, 2473, fasc. 8: „Ego fr. Michael guardianus Crumloviensis, sub anno D. MoCCCoXLIIIo recognosco, quod voluntarie Crux vulgariter Krzyss
dictus, civis Krumloviensis legavit duos libros pro sacristia et hoc circa festum Pasche tenetur dare de suo
maccello aut quiscumque habuerit macellum. Et cum eodem maccello conventu nihil habet agere cum multa
reformatione; et hoc perpetuis Temporibus oretur et nullus vendetur etc.“
317

NK, signatura XIII.C.11. Viz Truhlář, 1905, č. 2286. 196 ff, 30x22 cm. Rubrika na f. 12a: „A. d. 1366
fr. Franciscus confessor sororum in Grumnau ord. s. Francisci fratr. minorum hunc collectarium fecit scribi,
quem Jacobus de Plzna finivit fer. V. in die s. Dionysii marttyris.“ Dále je ve svazku připsána česká zpovědní
formule krumlovských klarisek z konce 14. století.
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Ve složení knihovny v rukopisném knižním období se jistě odrážela také kazatelská
činnost, pro níž byli patrně Menší bratři do Krumlova povoláni. Kázalo se zde latinsky,
německy a česky, což sice nelze doložit dochovanými sbírkami kázání, ale nasvědčují to
české a německé marginální poznámky v latinském Novém zákoně s rejstříkem liturgických perikop.318)
Někdy koncem 14. nebo v průběhu 15. století působil v krumlovském konventu mistr
Matěj z Legnicy (Lehnice), snad totožný s lektorem generálních studií v Praze Matějem. 319)
Je autorem kazatelské postily na nedělní epištoly celého roku uložené po staletí
v krumlovské bibliotéce.320) Minorita Matěj měl ve svém osobním držení také pergamenový kodex Písma svatého, tzv. Bibli bratra Matěje. Rukopis francouzského původu
z 2. poloviny 13. století s ornamentálními a dvěma figurálními iniciálami (sv. Jeroným
a Stvoření světa) si označil vlastním jménem. Pouze hypoteticky můžeme odhadnout, že jej
získal během případných studií v Paříži na univerzitě. Později se iluminovaný rukopis stal
součástí konventní bibliotéky a neznámou cestou se dostal do Knihovny Národního muzea.321)
Předmětem zájmu badatelů se staly také vazby několika nejstarších knih od krumlovských minoritů. Díky tomu víme, že na vzniku klášterního knižního fondu se podílel
i krumlovský kaplan „oltáře sv. Jana Křtitele“ a český kazatel Bartoloměj neboli Bartoš
Trnka (†1537), jenž se kromě knih věnoval i malířství. Jeho asi dvacítka známých vazeb,
které tvořil v letech 1485-1527 a signoval trnovou korunou v gotickém čtyřlistu
s iniciálkami "B.T.", patří k vrcholu soudobého českého slepotisku. P. Trnka měl i svou
vlastní knihovnu, do níž patřil např. prvotisk Antonia Florentina Summa theologica.322)
Bartoloměj Trnka vázal knihy také pro krumlovské klarisky. Na prosbu abatyše Alžběty
nově převázal jejich nekrologium do desek potažených bílou kůží. 323)

318

JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 1 CK 24. Viz Hejnic, 1995, s. 76.

319

Srov. Kadlec, 1966.

320

Dnes v NK, fond Minorité Č. Krumlov, č. 252. Záznam „Postilla magistri Mathiae super epistolas dominicas totius anni“ uvádí níže popsaný inventář knihovny z roku 1502. Viz též Tříška, 1993.

321

Signatura XIV D 14. Provenience z 15. stol.: „Ista biblia est fratris Mathei…“, 18. stol.: „Conventus
B.V.M. Annuntiationis Boemo Crumlovij Fr. Min. Conventualium“. Patrně totožný kodex se záznamem
„volumina biblie in pergameno“ v soupise z roku 1502 (viz níže).

322

Argntinae, 1496. Viz Riedl, 1974, č. 68, s. 79. Reprodukce vlastnického přípisu viz obrazová příloha

323

Dnes NK, sign. VI B 9. Truhlář, 1905, č. 1042. Na fol. 112b přípis: „Liber monasteriii ... virginis Marie in
Crumpnaw per honor. dominum Petrum de Rozenberg ... Anno ... 1527 istum Librum Barthol. Trnka presbyter et predicator in ecclesia parochiali s. Viti in Krumlow transligavit ded antiquitate in novam formam ad
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Českému Krumlovu se vyhnuly husitské války a jak dosvědčuje nekrologium, přicházeli sem řeholníci z jiných klášterů a patrně s sebou přinášeli i rukopisy, které se jim
podařilo zachránit. Provenience jiných minoritských konventů je zřetelná na mnohých
krumlovských rukopisech i dnes, avšak jasný doklad o tom, že byly přemístěny právě
v nesnadných dobách husitských válek zatím chybí. 324) Z druhé poloviny 15. století pochází
další stopy po písařské činnosti v krumlovském klášteře. Nejednalo se o žádnou kaligrafickou dílnu či organizované skriptorium, soubory promluv si pro svou vlastní potřebu opisovali místní kazatelé. Jmenovitě známe ze 70. a 80. let české kazatele Jiřího z Opavy
a Michala z Krnova. Celkem je známo a dochováno pět opisů z pera těchto kněží, kteří si
zároveň pro svou potřebu pořizovali i prvotisky. 325) Jeden rukopis nese vlastnický přípis
bratra Václava z Krumlova.326)
Rozkvět společné konventní knihovny nastal za kvardiána Václava zvaného Valda
Iuleus (1479-1509), který kromě toho, že nechal konvent přestavět, také podle nekrologia
„rozšířil knihovnu o mnohé svazky a pro klášter mnohé jiné dobré věci učinil.“327) Svůj
podíl na tom měly jistě i blízké vztahy kvardiána Václava s měšťany, kteří odkazovali svůj
majetek klášteru.328) Pod jeho vedením byly knihy spolu i s dalšími cennostmi v roce 1502
sepsány. 329) Soupis výslovně eviduje 163 svazků, ovšem není kompletní. Část kazatelských
knih, psaných patrně prostým písmem bez větší finanční hodnoty je poznamenána pouze
jako „sermones diversi“, takže J. Hejnic odhaduje počet knih nejméně na 194.330)
Z uvedených knih je 54 evidentních rukopisů, ovšem u ostatních nelze jistotou určit, zda
jde o tisky či ne. Výslovně je tento údaj uveden pouze u několika liturgických děl, kde
prececs sanctimonialis virginiis Elisabeth abatisse illo tempore et aliam virginum in monasterio Kumloviensi“. Viz též Hamanová, 1959, s. 50 ; Chytil, Karel. Dějiny českého knihařství. V Praze, 1899, s. 28-29, tab. X.
324

Srov. Špinar, 2000, s. 217; Hejnic, 1995, s. 77.

325

Rukopisy v NK, fond Minorité Č. Krumlov, Ms. 141 až 146 a části rukopisů 185 a 191. Podrobněji viz
Hejnic, 1995, s. 77, srov. též Urbánková, 1957, s. 64. Jeden manuskript se nachází v Uměleckoprůmyslovém
muzeu v Praze, sign. D-5888. Prvotisky se dochovaly v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích, viz
Riedl, 1974, č. 669 a 923.
326

„Wencelsaus de Crumplovia“ - NK, fond Minorité Č. Krumlov, Ms. 253. Viz Hejnic, 1995, s. 79.

327

„eciam librarium augmentauit in multis voluminibus et alia multa bona fecit conventui.“ Nekrologium
vydal Klimesch, 1904, s. 17. Viz též Riedl, 1974 ; Hejnic, 1995, s. 79 nebo výpisky J.K.Vyskočila NA, ŘF,
2473, fasc. 8.

328

Hejnic, 1995, s. 69. Na dominiu tehdy vládl obnovitelský Petr IV. z Rožmberka, o humanistický rozvoj
v kraji ze zasloužil i jeho kancléř Václav z Rovného.

329

Soupis je uložen v Zámeckém archiv Český Krumlov (pobočka SOA v Třeboni), sign. I 3 Kβ 50. Na
fol. 4b soudobou rukou: „Protož prosím vašie milosti.“ a rukou 17.-18.stol. chybná poznámka: „Kloster
Hohenfurth…“. Text soupisu vydal Tříska, 1961, příloha 2.
330

Hejnic, 1995, s. 79.
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sloužil jako rozlišovací znak (např. „missale uno in papiro scriptum“, „missalia inpressa
duo in papiro“). Podle J. Špinara tvoří tištěné knihy více než polovinu, reálnější se však
zdá střízlivější Hejnicův odhad tipující asi pětinu prvotisků.331)
Nejméně 17 inkunábulí zapsaných v tomto nejstarším známém soupise zůstalo
v konventu až do 20. století a po předání bibliotéky do správy Studijní knihovny
v Č. Budějovicích bylo Mirko Riedlem identifikováno.332) Stejně jako prvotisky zůstaly až
téměř do současnosti zachovány také rukopisy. 333) Soupis eviduje rovněž liturgické knihy
včetně nových tištěných, které stěží byly uloženy v knihovně, nýbrž v sakristii nebo chóru.
Podle struktury, úvodní poznámky a uvedení dalších cenností jako liturgických rouch, kalichů, křížů či monstrancí vznikl dokument spíše jako inventář majetku než jako katalog pro
orientaci ve fondu. Soupis uvádí stylizovaný latinský titul knihy, resp. jejího prvního díla
v kodexu, v některých případech je zmíněn i autor, podle něhož lze dílo dobře identifikovat. U přibližně pětiny je zaznamenán rovněž psací materiál. J. Tříška identifikoval několik
knih a nalezl je v pražské Národní knihovně a Uměleckoprůmyslovém muzeu. 334) Ostatní
knihy jsou již možná ztraceny, část snad by bylo možno filologickou analýzou určit, pro
účel této práce byla ale provedena jen obsahová analýza pramene, která dosvědčuje aktivní
činnost řeholníků mezi lidem. Asi třetinu zapsaných děl tvoří kázání pro neděle a svátky.
Najdeme zde knihy o světcích, německé bible, několik knih právních, morálních. Velmi
málo je naproti tomu scholastiky nebo patristiky, klasickou literaturu v seznamu nenalezneme vůbec, takže k vzdělávání a studiu kleriků na přelomu 15. a 16. století v Krumlově
nedocházelo. Vzhledem k tradičnímu katolickému prostředí zde ani nenacházíme humanistická díla, jinak velmi typická v této době pro soukromé knižní sbírky ve městě. Pokud se
knihy humanistických autorů a římských klasiků v minoritské knihovně nacházely, dostala
se tam až později, formou darů v 16. a 17. století.335)

331

Tamtéž; Špinar, 2000, s. 217.

332

Riedl, 1974, č. 48, 131, 295, 354, 466, 486, 527, 594, 669, 685, 759, 809, 883, 886, 923, 1013, 1023.

333

Popis některých konkrétních rukopisů viz též níže.

334

Tříška, 1961.

335

Srov. Tříska, 1961; Hejnic, 1995, s. 79-80 a zejména Hejnic, 1977. Pokud lze rozlišit jazyk jsou v soupise
v češtině: Vocabularius bohemicalis et passio Christi a český biblický slovník zvaný Mammotrecus (zkomolen jako „Manutractus wlgaris“). V němčině pak: De creacione mundi, de creacione celli et terre, první
a druhá část Bible, legenda sanctorum a jedna kompletní bible. Mezi další bohemika patří: „Sermones Wenceslai de Praga postilla, pars aestivalis“ (nyní NK, fond Minorité Č. Krumlov, č. 97) a „Novum testamentum
in papiro olim Petri de Praga“.
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Inventář není nijak tematicky setříděn, nelze tedy ani předpokládat že by samotné
knihy v policích nebo na pultech byly obsahově seřazeny, stejně jako neměly ještě žádné
signatury. Pro orientaci mezi nimi ovšem sloužily kromě obvyklých přepisů titulů na hřbetě
nebo častěji přední ořízce také papírové štítky se stručnými názvy shodnými s textem uvedeným v popisovaném inventáři. Zda vznikly současně s inventářem, nebo byly starší nelze
určit.336)
Velký iniciátor rozvoje knižní kultury v jižních Čechách Petr IV. z Rožmberka
(1462-1523) proslulý též svými četnými kontakty s humanisty působícími v jeho dominiu
byl štědrý i vůči klášterům svého panství. Kromě iluminovaných rukopisů věnovaných
klariskám v Krumlově a cisterciákům ve Zlaté Koruně známe také jeden prvotisk darovaný
právě krumlovským minoritům.337) Již v tomto období nástupu knihtisku nejméně dva rukopisy věnoval klášteru Jiří z Litoměřic, český kazatel v krumlovském kostele sv. Víta.338)
Podobně rožmberský kancléř a vlastník významné soukromé knihovny Václav z Rovného
věnoval klariskám rukopis českého žaltáře používaný jeho manželkou Alžbětou a podle
odhadu J. Hejnice založeném na atypické vazbě kodexů pochází některé svazky z rukou
tohoto humanisty i v minoritské sbírce, byť nemají jasný vlastnický přípis. 339)
Konverze mnohých Menších bratří k luteránství v 16. století se nevyhla ani Českému
Krumlovu.340) Přestože počet řeholníků klesal, k výraznějším úpadkům knihovny díky
rozmachu knihtisku zřejmě nedošlo, i když o tom nemáme přímých zpráv. V roce 1570,
a snad ještě jednou o deset let dříve, byl klášter částečně poškozen požárem. 341) Mohlo snad
dojít k poničení knih v celách bratří, v refektáři či v sakristii, k poškození většiny knih
ovšem nedošlo, jak dosvědčuje srovnání soupisu z roku 1502 s dochovanými knihami. 342)

336

Hejnic, 1995.

337

Veselá, 2005, s. 38-39 s odkazy na další lit.

338

Podle vlastnických poznámek v knihách - viz Hejnic, 1995, s. 79, pozn. 62.

339

Hejnic, 1995, s. 79. Zmíněný český žaltář (perg., 213 ff.; 14,5x9 cm , 1 ornamentální inic.) je dnes uložen
v pobočce SOA v Třeboni na krumlovském zámku, sign. I-259. Přední předsádka: „Tento žaltář já Václav
z Rovného, někdy kancléř urozených pánuov z Rožmberka, dal jsem nábožným pannám kláštera krumlovského na památku Alžběty, manželky mé najmilejšie, kteráž jest v něm podle náboženstvie svého ráda četla ...
[dále prosba ke čtenáři o modlitbu o duši Alžběty a datum její smrti - 30.4. 1510].“ Srov. Weber et al., 1958,
č. 121, s. 313 ; NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
340

Hejnic, 1995, s. 68.

341

Tamtéž.

342

Viz Špinar, 2000 nebo Uhlíř, 1993.
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Kromě konventní knihovny vzkvétaly v Českém Krumlově v průběhu 17. a 18. století
zejména soukromé knihovny řeholníků. Více než dvacet jich jmenovitě známe díky provenienční analýze, kterou provedl J. Hejnic. 343) Téměř polovina ze známých řeholníků „vlastnicích“ knihy byli místní představení, kteří měli mezi ostatními spolubratry nejlepší přístup
k penězům a tudíž i k nákupu knih. Asi 20 knih pocházelo v prvních dvou desetiletích
17. století z knihovničky třeboňského rodáka Jana Pavla Dudetia. Největší osobní knižní
sbírky měli Hippolyt Spatz (†1740) krumlovský kvardián v letech 1726-34, za něhož zde
byl vystaven nový trakt pro studující kleriky, vlastnící 46 svazků, dále literárně činný skotista Narcis Lang, kvardián v letech 1734-35 a lektor pražské řádové koleje,
s 35 knihami, 344), provinciál Hyacint Sperl (†1754) s 34 svazky, literárně činný Prosper Alt,
kvardián v roce 1765 s 23 svazky nebo krumlovský rodák, avšak po většinu života člen
horažďovického konventu Adauk Hauer s 31 knihami.
Z provenienční analýzy prvotisků345) známe jméno jednoho dárce knihovny, jímž byl
Jakub Ludvíkovský, farář ve Velešíně. Roku 1626 věnoval Copulata novae logicae Aristotelis (Coloniae, 1493) a latinskou bibli (Basilae, 1487), avšak nikoli klášteru obecně, ale
přímo kvardiánu a doktoru teologie Adrianu Mariovi. 346) I z toho se zdá, že osobní sbírky
svým významem a snad i rozsahem mohly převyšovat společný konventní knižní fond. Tři
inkunábule se před zápisem do minoritského fondu nacházely v 2. polovině 16. století ve
vlastnictví Valentina Neissera, faráře ve Svérázu, obce jižně od Krumlova. Přímý věnovací
záznam ovšem není znám a knihy mohly projít před příchodem k řeholníkům ještě třetíma
rukama.347) Svou knihovnu obsahující 15 paleotypů, jeden prvotisk a jistě i další novější
tisky minoritům odkázal Antonín Sarabský, v 70. letech 17. století farář v Rychnově nad
Malší. 348) Celkem třicet knih patřilo původně wrocławskému kazateli Horatiu Hirschovi,
avšak jejich cesta k řeholníkům do Krumlova není zatím zřejmá. Objemově menší, avšak
o to hojnější byly v 17. a 18. století knižní dary od kněží z okolních obcí, o něco méně od
místního měšťanstva a vrchnosti. 349)
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Hejnic, 1995, s. 81-82.
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Více o N. Langovi viz Sousedík, 1989, s. 187.
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Riedl, 1974.
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JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 2 ČK I 39, 2 ČK I 16. Viz Riedl, 1974, č. 84, 159.
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JČVK, Zlatá Koruna, sign. 2 ČK 53, 2 ČK I 30, 2 ČK I 35. Viz Riedl, 1974, č. 259, 623, 764. Podle Hejnice, 1995, s. 81 má stejný původ ještě dalších pět svazků z minoritské bibliotéky.
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Hejnic, 1995, s. 81.
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Viz tamtéž, s. 82.
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Stejně jako v době zmíněného soupisu knih z roku 1502 i v následujících třech staletích tvořila obsahově dominantní část knižního fondu různá kázání a homilie. Finanční situace řeholníků zřejmě byla v té době docela solidní, neboť nově vytištěné promluvy si
opatřovali velmi záhy po jejich vydání nákupem, pouze menší část jich přicházela do kláštera později ve formě odkazů a darů. Oproti renesanční době se ve fondu objevuje také literatura nezbytná ke studiu, které v klášteře vzkvétalo zejména v 18. století. Podle klášterní
kroniky v jeho polovině pobývalo v Krumlovském klášteře 35-50 studentů. Většinu této
školské literatury a asi 15-20 procent celého fondu tvoří univerzitní teze nejčastěji vydávané v Klementinské koleji v Praze.350)
Již zmíněný Hyacint Sperl, trojnásobný kvardián v letech 1726-34, 1737-38 a 174650, jehož zájmy podle jím vlastněných knih zahrnovaly mimo teologii také přírodní vědy,
zeměpis, vojenství či politiku, nepečoval pouze o vlastní knižní sbírku, ale za jeho
v křesťanských mezích racionálně osvícenského vedení kláštera „byla nově uspořádána
i konventní knihovna a byla postavena na nový základ.“351) Při nepřátelském vpádu Prusů
roku 1741 byly převezeny do Prahy listiny z klášterního archivu a další cennosti zejména
ze stříbra, knihy však zřejmě zůstaly v klášteře.352)
18. století znamenalo bez nadsázky největší rozkvět krumlovské knihovny, byť středem pozornosti badatelů zatím byly více rukopisy a tisky staršího data představující
z dnešního pohledu hodnotnější část fondu. Svůj podíl na tom měli zejména knihám naklonění výše jmenovaní kvardiánové, existence velkého klášterního studia, stejně jako solidní
hmotné zajištění domu. V druhé polovině 18. století byli starostí o knihovnu dokonce pověřeni dva bratři - knihovník a jeho pomocník zvaný „subbibliothecarius“. V roce 1773 takto
knihovnu spravoval Hyacint Knapp a „podknihovník“ Valerián Kober. 353) P. Knapp byl
zřejmě iniciátorem uklizení a uspořádání knihovny a snad i tvůrcem katalogu pocházejícího
z této doby, druhého nejstaršího dochovaného sepsání knižního fondu a prvního známého
katalogu v pravém slova smyslu vůbec. 354) Chybí v něm úvodní a závěrečná část, přesto
350

Tamtéž, s. 67, 83.
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Hejnic, 1995, s. 83
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Viz jejich inventáře - SOA Třeboň, Minorité Č.Krumlov, i.č. 292 a 176. Žádné knihy podle nich odváženy
nebyly.
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Pamětní kniha Liber magistralis, Tom. III., s. 29 - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp. 52. Viz též
Hejnic, 1995, s. 83, pozn. 77. Starší soupisy členů konventu (např. z roku 1766) ještě žádné funkce
v souvislosti s knihovnou neuvádějí, zmínění dva kněží ještě v Krumlově nebyli.
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JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 1 CK 4, 35 listů v papírových deskách kvartového formátu. Srov. též
Hejnic, 1995, s. 84.
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můžeme odhadnout počet evidovaných svazků na 1500 až 1600. Uvážíme-li, že Krumlovský konvent byl jeden z nejvýznamnějších v Čechách a navíc s klášterními studii, nasvědčuje tento dosti nízký počet zřejmě hojné rozšíření soukromých knihovniček řeholníků.
Velké množství kázání je zde netradičně, avšak prakticky rozděleno do více kategorií - na
promluvy všední (písmeno H), o svatých (I), postily (K), postní, pohřební a svatební (L),
nedělní (M), sváteční (L a N) a společně nedělní a sváteční (M a O), celkem je kazatelských více než 300 knih. Velké množství této literatury se jistě ještě nacházelo
v soukromých sbírkách řádových kazatelů. V obsahovém složení je dobře zřetelné působení klášterní školy. Morální teologie bylo v knihovně 178 titulů, filozofie 92, scholastiky 91,
světských a církevních dějin celkem 211, rétoriky a klasické literatury 134.355) Pokud to lze
rozlišit, žádná z knih není v italštině, v Krumlovských studiích tedy patrně na rozdíl od
Prahy nepůsobili řeholníci z Itálie. Knihy jsou v rámci kategorií seřazeny podle velikosti,
nepříliš detailní bibliografické zápisy uvádějí kromě pořadového čísla (signatury) pouze
stylizovaný latinský či latinsko-německý titul knihy a její formát.
Hudba patřila v 17. a 18. století mezi výrazné zájmy krumlovských řeholníků. Kromě
toho, že její základy byly vyučovány v místních klášterních studiích, se minorité zajímali
o dění v divadle na sousedním zámku a spolupracovali se zámeckou kapelou.356) Zejména
kvardián Ignác Benisch byl známým zpěvákem a vystupoval společně se zámeckou kapelou. Důsledkem toho bylo také velké množství hudebnin uložených v klášterní knihovně,
zejména tisků děl od klasických autorů.357)
Od roku 1768 probíhala nepříliš velká přestavba kláštera, během níž nechal roku
1777 kvardián magistr Severus Široký (Schiroky) postavit také nové prostory pro knihovnu. Vysoká místnost o rozměrech 8 x 5 metrů s plochým stropem s dekorativně řešenými
fabiony se nachází v jižním křídle kvadratury. Prostory sloužily jako knihovna až do zruše-
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Přehled jednotlivých kategorií katalogu: [A a B chybí, patrně Bible a patristika], C scholastika, D církevní
právo, E morální teologie, F světské právo, G kontroverzistika, I až O kázání (viz text), P asketika,
Q filozofie, R církevní dějiny, S světské dějiny, T lékařství, V „humanistae“, X různé („miscellanei“),
Y cizojazyčné.
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V přístupu k divadelnímu umění se minorité odlišovali od zbylých dvou františkánských řádů. U kapucínů
se nějaká spoluúčast na divadle zjistit ani nepodařila, provinční kapitula františkánů v Praze v září 1716 zase
„nejpřísněji zakazovala představení tragédií, především pokud byly předváděny v převlecích", viz regesta
provinčních nařízení františkánů od r. 1614 - NA, ŘF, rkp. 68.
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Pamětní knihy Libri magistralis, Tom. I-IV, passim, zejm. Tom. III, s. 232 - SOA Třeboň, Minorité Č.
Krumlov, rkp. 52.
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ní kláštera v roce 1950, na počátku 20. století zde byly knihy uloženy v regálech z tmavého
dřeva sahajících od země až ke stropu.358)
Okolo roku 1787 pracoval pro řeholníky krumlovský městský knihvazač Johann
Schulbauer. V zmíněném roce bratřím na jejich náklady svázal celkem 17 knih za 4 zlaté
a 19 krejcarů. Zřejmě vzhledem k omezeným finančním možnostem konventu v josefínské
době používal s výjimkou dvou svazků prosté lepenkové vazby, za jeden foliant si účtoval
jen 9 krejcarů za práci a 4 krejcary za materiál. 359) Z let 1787-1791 pochází neúplně vedená
evidence výpůjček řádových kněží z konventní knihovny svědčící o jejím využívání, byť
v omezené míře. 360) V 18. století, přinejmenším mezi lety 1723-1785 fungovalo při minoritském klášteře arcibratrstvo sv. Františka. Svazek s jeho modlitbami, rituály
a požehnáními a archivní kniha se zachovaly dodnes.361)
Josefínské období a celé 19. století znamenalo pro minoritský klášter stagnaci, klesal
počet řeholníků, konvent se dostal do finančních problémů, snížila se přízeň z okolí. Podobně i knihovně přestala být od konce 18. století věnována větší péče.362) Neplatilo to
ovšem tolik o soukromých sbírkách bratří, u nichž i v této době drželi prim místní představení, zejména Benevenut Eckinger (†1802), jehož vlastnickou poznámku nese 19 knih,
Gotthard Krafft (†1809) vlastnící nejméně 18 knih a Euthymius Scheder (†1810)
s 31 knihami. 363) Soukromé knižní sbírky bratří představovaly v této době peněžních obtíží
hlavní akviziční zdroj společného konventního fondu, jehož se stávaly součástí po skonu
řeholníků.
Z roku 1829 pochází další známý oborový katalog, který zachovává systém třídění
knih i signatur z 18. století. 364) Včetně původně českých knižních titulů je napsán
v němčině, tehdy hlavním jazyce krumlovského kláštera. Oproti staršímu soupisu došlo
k přesignování několika svazků, zřejmě aby jednu signaturu mělo celé dílo, nikoli každý
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Hejnic, 1995, s. 86; Šerák, 1999; P. Vlček in Vlček et al., 1998, s. 207 ; Bohatta-Holzmann, 1900, s. 107108 ; Buben, 2006, s. 216.
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Viz účet Johanna Schulbauera pro kvardiána ze dne 14.12.1787 - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov.
Kromě jednoduchých vazeb ještě svázal „ein Banden Buch in folio 54 x., ein Banden Buch gefast worden
10 x.“
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Více o prameni viz výše v kapitole Knihovny v minoritských klášterech v novověku.
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JČVK Zlatá koruna, signatury 1 CK 22, 1 CK 29.
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Srov. Hejnic, 1995, s. 75 a 85; Špinar, 2000, s. 217.
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Další jména řeholníků „vlastnících“ své knihovničky viz Hejnic, 1995, s. 85.
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Verzeichniss der in der Krumauer Minoriten-Bibliothek befindlichen Bücher - JČVK, Zlatá Koruna, sign.
1 CK 20. Formát: malé fol., lepenková vazba s koženým hřbetem.
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jednotlivý svazek, jak tomu bylo dosud.365) J. Hejnic předpokládá, že šlo pouze
o „nedokončený pokus o rekatalogizaci knih“ uvedených již v dřívějším seznamu a že podobná aktivita probíhala v tomtéž roce i v klášterním archivu. 366) Soupis eviduje 1233 titulů
v asi 1500 svazcích a k tomu pouze implicitně zmiňuje dalších sto neevidovaných svazků.
Ve srovnání se starším katalogem by to znamenalo, že se fond za posledních 50 až 70 let
nerozrostl o žádné nové přírůstky, což skutečně nasvědčuje neúplnosti tohoto soupisu, na
jehož dokončení již řeholníci neměli dost sil. Přestože předkreslené listy obsahují i sloupce
pro místo a rok vydání, jsou tyto vyplněny dosti nedůsledně. Podobně velmi obsáhlé jsou
i dvě kategorie s nezařaditelnými tituly („mixta“, „miscellanea“). Tyto knihy navíc byly
zařazovány podle volného místa v policích i jinam, například do historie nebo slovníků
a rétoriky. Obsahově jsou nejhojněji zastoupena různá kázání s 301 záznamy, přičemž tento
velký počet je pro přehlednost rozdělen podle jednotlivých druhů promluv, stejně jako
v dřívějším soupise. Na druhém místě stojící protireformační a kontroverzistická literatura (96 titulů) svědčí o dlouhotrvajícím a nesnadném pokatoličtění českého jihu, na němž se
minorité podíleli. Četné knihy o světském právu (80) odpovídají hojnému angažování se
řeholníků v dění na zámku a ve městě. Pozoruhodný je rovněž vysoký počet lékařských
děl (62), relativně nepočetné knížky o duchovním životě a asketice (60) zase naznačují, že
řeholníci většinou měli tyto svazky ve svých celách jako své osobní. Katalog eviduje minimální množství knih vydaných v 19. století. Buď tedy byly ukládány jinam i evidovány
v zvláštním nedochovaném soupise, pravděpodobněji věc však souvisí s vysokým úpadkem
krumlovského konventu v postjosefínské a osvícenecké době.367) Současně se vznikem katalogu byly zřejmě svazky označeny na hřbetě bílou signaturou (písmeno + a arabské číslo), mimo to je na mnohých krumlovských knižních hřbetech ještě starší zápis signatury
černou barvou.368)
Poslední větší péči knihám uloženým ještě v krumlovském konventu věnoval místní
kvardián a knihovník Karel Štěpán Vodička,369) který byl příznivcem vědeckého poznání
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Hejnic, 1995, s. 85.
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Zatímco v polovině 18. století zde údajně žilo 32-39 kněží, okolo 30 studentů a 2-3 laikové, v roce 1853
už pouze 10 řeholníků a o třicet let později jen čtyři. Viz Hejnic, 1995, s. 67 a Liber Magistralis. Tom I.-IV,
passim - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp. 50-53.
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Tříška, 1961, s. 99.
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P. Vodička zemřel r. 1905 v Praze. Bohaté Vodičkovy aktivity (zejm. prodej knih pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu, viz níže) sice jakoby naznačují, že byl krumlovským kvardiánem, místní pamětní
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a bibliofilem. I přes své osobní zaneprázdnění se snažil věnovat konventní knihovně.
P. Vodička nejen knihy ošetřil a utřídil, ale také zpracoval v lístkovém katalogu. Z jeho
popisu známe přesný rozsah historické knižní sbírky v roce 1900, kdy čítala celkem
3530 svazků, z toho 81 rukopisů a úctyhodných 195 tisků ze 16. století. Zmíněný lístkový
katalog byl kromě abecedního řazení ještě roztříděn oborově, což nám umožňuje nahlédnout i do obsahového složení fondu. Ten byl velmi pestrý, nejvíce tehdy převažovala podrobněji neroztříděná teologie (715 sv.), pak německá kázání (533 sv.), asketická
a mystická literatura pro posílení duchovního života (387 sv.), církevní dějiny (175 sv.)
a světské dějiny společně s geografií (163 sv.).370) Přehledné zpracování fondu na sklonku
19. století i péče o něj však umožnily také zpřístupnění fondu badatelské veřejnosti. Snad
až přehnaným projevem důvěry ve čtenáře byla i možnost absenčních výpůjček mimo klášter, byť měly být pouze „důvěryhodným osobám“. 371)
Karel Vodička si budoval také svou osobní sbírku, vlastnil údajně více než 500 knih,
z toho 233 starých tisků, které měl pečlivě osignovány a tudíž i evidovány. Své knihy měl
umístěny v knižní skříni z tvrdého dřeva pořízené klášterem někdy před rokem 1823
a umístěné v celách kvardiána. Další poličky na knihy byly v klášterním provincialátu.372)
Nicméně krumlovská klášterní kronika se o Vodičkově sbírce vyjadřuje, že „obsahovala
mnohá hodnotná díla, ale ještě více bezcenných kusů.“373) Shromáždění většího množství
knih bylo bezpochyby důsledkem jeho bibliofilie, ale také jeho relativně nemalého osobního majetku.374)
Po Vodičkově smrti (1905) se jeho knihy staly součástí konventního fondu, část knih
s jeho vlastnickým přípisem však skončila také v bibliotéce pražského kláštera
u sv. Jakuba.375) Vzhledem k zjevnému osobnímu vztahu Karla Vodičky ke knihám zatím

kniha jej však mezi představenými neuvádí (Liber magistralis, SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp. 53
zaznamenává jako kvardiána do roku 1894 Mansveta Adámka a poté do 1907 Daniela Barwiga).
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Tamtéž. Srov. též Klicman, 1893. Více o zpřístupnění knihovny viz výše v kapitole Knihovny
v minoritských klášterech v novověku.
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Inventáře kláštera z let 1837, 1854 a 1856 - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, i.č. 174.
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„...die manche wertvolle Werke, aber auch noch mehr wertlose Sachen enthält“ - Liber magistralis, SOA
Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp. 53, s. 77.)
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zůstává nevyjasněna motivace Vodičkova prodeje asi 5 rukopisů a 30-40 prvotisků pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu v letech 1894 a 1896. Ve jmenovaném muzeu, které tehdy zastupoval František Adolf Borovský, jsou tyto knihy s nezřídka vzácnými
a umělecky cennými slepotiskovými vazbami uloženy dodnes a právě pro zmíněné vazby
byly rovněž již několikrát vystavovány. 376) Můžeme pouze odhadovat, že motivací mu snad
mohla být snaha o lepší uložení a zpřístupnění vzácných knih, které muzeum nabízelo ve
srovnání s klášterem, snad společně s finančními těžkostmi konventu. Za neznámých okolností opustila krumlovský klášter také výše popsaná iluminovaná Bible bratra Matěje.377)
Přestože od sklonku 19. století lze vystopovat zájem badatelů o vzácné svazky
v krumlovské klášterní knihovně,378) řeholníky to k většímu zájmu a péči o historický fond
nepřivedlo, spíše naopak. Během první světové války a po jejím skončení došlo k několika
vážnějším ztrátám. „Docházelo k nim většinou tak, že někteří náhodní návštěvníci, kteří
žádali v konventu o přespání, odnášeli s sebou staré tisky a rukopisy. Přespávali totiž buď
přímo v knihovně nebo v místnosti těsně před neuzavřenou knihovnou.“379) V roce 1923
byla koncipientem schwarzenbergského archivu Vladimírem Haškem zjištěna
a ministerstvu školství a národní osvěty oznámena ztráta kodexu výše zmíněného Výkladů
svatých otců z daru Petra II. z Rožmberka z 14. století. Zloděje se údajně podařilo odhalit.
Uvedený rukopis spolu s pěti dalšími pak koupila v Neubertově antikvariátu Universitní
(Národní) knihovna v Praze, v jejímž základním fondu se tyto vzácné kodexy nacházejí
dodnes.380) Důsledkem oznámení této krádeže bylo ministerské a poté i soudní jednání,
podle jehož závěru z následujícího roku měl být fond nově umístěn do „suché místnosti
poblíž Václavského sklepa“ v českokrumlovském zámku. S návrhem souhlasil tehdejší
kvardián Václav Navrátil i správa zámeckého archivu, avšak pro nesouhlas vedení české

1 CK 15, 1 CK 16, 1 CK 25, 1 CK 26, 1 CK 39. O knižní pozůstalosti v Praze srov. kapitola o pražském klášteře u sv. Jakuba. Karel Vodička si své knihy označoval kulatým razítkem s žertovnou poznámkou „Kdo mně
tuto knihu ukradne, ať mu za to ruka upadne!“. Za zmínku stojí srovnání s podobnými pozdně středověkými
a ranně novověkými poznámkami slibujícími za akt krádeže knihy věčné zatracení, resp. exkomunikaci.
376

Za laskavou pomoc při pátrání po rukopisech a prvotiscích v Uměleckoprůmyslovém muzeu srdečně děkuji kurátorovi jeho sbírek Radimu Vondráčkovi.
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Knihovna Národního muzea, sign. XIV D 14. Brodský, 2000, č. 190, s. 210.

378

Srov. Hejnic, 1995, s. 63-65.

379

Osobní svědectví Karla Veselého, účastníka soupisových prací pro publikaci Soupis památek historických
a uměleckých... Viz Hejnic, 1995, s. 86.

380

Jedná se o signatury: I G 55, I H 15, 1 H 16 a 1 H 17, XII F 35, XII F 36. Viz Urbánková, 1957, s. 44;
Hejnic, 1995, s. 87.
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minoritské provincie k žádnému deponování nedošlo.381) Neznámým způsobem také
z minoritské knihovny zmizel německý Žaltář z roku 1373, uváděný v klášteře ještě v roce
1901.382)
Někdy v první polovině 20. století byly knihy nepříliš důsledně osignovány jednoduchým arabským číslem zapsaným modrou tužkou zpravidla na předním přídeští. Mohlo tak
být za kvardianátu a knihovní péče P. Vodičky, jak je uvedeno výše, nebo mohou nové
signatury souviset s poznámkou v pamětní knize kláštera z roku 1930, že „byl zaveden inventář.“383) Ani nový inventář a signatury však pořádek do krumlovské minoritské knihovny nepřinesly. Tři místnosti v prvním patře byly roku 1930 nebo počátkem následujícího
pronajaty městu kvůli tíživým finančním podmínkám konventu.384) V jednom z pronajatých
pokojů byl ovšem dosud uložen i knižní fond, který se musel prozatímně stěhovat do kaple
sv. Bartoloměje v ambitu kláštera. V létě 1931, za kvardiána Stanislava Vítka pak byla část
knihovny „přenesena s velkým namáháním“ do „klenuté místnosti v prvním poschodí
u zvonku, aby knihy staré vzácné před možným ohněm bezpečny byly,“ tedy do původních
prostor z 18. století a „část umístěna v provincialátu“. Zároveň řeholníci zaprášené svazky
očistili a zkontrolovali, přičemž bylo shledáno, „že krásné titulní listy manuskriptů vzácných zlodějskou rukou kdysi vytrhány byly.“385) Snad z téhož důvodu byly v červnu téhož
roku na okna v provincialátu instalovány mříže, „neboť zde bylo nebezpečí vloupání.“386)
V těchto nových úložištích zůstal knižní fond uložen v nesetříděné a neuspořádané
podobě. Informuje nás o tom list archivního rady schwarzenbergského krumlovského archivu Hynka Grosse z 13. listopadu 1931 poslaný kvůli mezinárodnímu knihovnickému
sjezdu v Praze, pro nějž chtěl provést v klášterní knihovně exkurzi: „rukopisy ani knihy
nebyly řádně popsány.“387) Podobně se Gross v tomtéž roce vyjadřuje i v dopise adresovaném františkánu a historikovi Janu Kapistránu Vyskočilovi. Kvůli nesetříděnosti fondu
381

Hejnic, 1995, s. 86, včetně citace z hlášení V. Haška dochovaného v SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov,
Ústřední schwarzenb. kancelář, 4 K1. Viz též Matějček, 1931, s. 272.

382

Dnes se nachází v SOA Třeboň, pobočka Č. Krumlov, zámek, sign. I-257. Viz Weber et al., 1958, č. 121.
Žaltář jako první popsal a k roku 1901 jej v klášterní knihovně uvádí Bernt, 1901. Srov. též Lenhart, 1954,
s. 103. Inventář knihovny z roku 1502 eviduje tyto k žaltáři potenciálně odpovídající záznamy: „biblia theotunicalis“, „prima pars biblie theotunicalis“ a „duo psalteria in pergameno“.
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Hejnic, 1995, s. 87, pozn. 87.

384

Liber magistralis IV, s. 124 - SOA Třeboň, minorité Krumlov, rkp. 53. O finančních problémech minoritů
ve 20. století tamtéž, passim.
385

Liber magistralis IV, s. 125 - SOA Třeboň, minorité Krumlov, rkp. 53.

386

Tamtéž, s. 124.

387

Cit. podle Hejnic, 1995, s. 86.
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údajně minorité nechtěli k fondu pouštět badatele tehdy velmi se rozvíjející české knihovědy. V shodném dopise též čteme o výše zmíněném českém žaltáři manželky Václava
z Rovného patřícího klariskám, jenž Gross nalezl „za trámem na půdě knížecího stavení.“388) Neutěšený stav klášterního archivu, který byl společně s knihovnou v péči kvardiána, popisuje ze své návštěvy 4. října 1935 archivář Jan Klepl, který záležitost vysvětluje
zejména nuceným ubytováním vojáků ve vojenském lazaretu zřízeném v konventu během
první světové války. 389) V roce 1937 ještě konvent získal „velké množství knih církevního
obsahu“ z pozůstalosti konsistorního rady Františka Müllera, osobního přítele kvardiána
Stanislava Vítka. 390)
Neutěšeného stavu knihovny si všiml v roce 1937 ředitel pražského Uměleckoprůmyslového muzea Vladimír Herain, inspirovaný zřejmě minoritskými svazky prodanými
muzeu P. Vodičkou. Na Herainův návrh byly aspoň cenné rukopisy přemístěny
z nezabezpečené knihovny „do dvou skříní do místnosti vedle bytu P. kvardiána.“391)
S vědomím nastávajícího válečného nebezpečí se krátce před obsazením českého pohraničí,
v září 1938 Herain dohodl s kvardiánem Stanislavem Vítkem na vypůjčení 65 rukopisů,
několika listin a gotické Madony pro Uměleckoprůmyslové muzeum a převozu těchto cenností do Prahy.392) Během války, když byly manuskripty ve skladech muzea v Praze, zpracoval Vojtěch Sokol jejich soupis. 393)
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NA, ŘF, 2473, fasc. 8.

389

„Tehdy se ztratily mimo jiné písemnosti i katalogy, takže toho času nemá v klášteře nikdo bližších vědomostí o obsahu archivu.“ viz článek Český Krumlov. Časopis Archivní školy, 13-14, 1935-36, s. 303. Citováno podle Hejnic, 1995, s. 64, pozn. 10.
390

Hejnic, 1995, s. 87, pozn. 88. Podle klášterní pamětní knihy.

391

Liber magistralis IV, s. 161 - SOA Třeboň, minorité Krumlov, rkp. 53. Viz též Hejnic, 1995, s. 87. Dr
Herain byl tehdy patrně jediným zástupcem státních institucí, který o krumlovskou knižní sbírku projevil
zájem. Kontakty na jiné odborníky minorité neměli, a tak nakonec jejich svazky skončily nezvykle v poněkud
jinak profilovaném pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu, viz níže.

392

„Zdálo se, že dojde mezi Československem a Německem k válce. Proto krumlovský kvardián P. Stanislav
Vítek dal odvézti vzácné rukopisy, listiny a gotickou Madonu do Prahy, rovněž i cenné papíry nadační. Stalo
se tak v posledních dnech měsíce září [pozn. 1938]“ - Liber magistralis IV, s. 165. Viz též Hejnic, 1995, s. 87.
Poslední 4. díl pamětní knihy Liber magistralis končí v dubnu 1938 a pokračuje až po skončení druhé světové
války. Podle pozdějších zápisů byla do r. 1945 vedena zvláštní kronika, jež je však dnes nezvěstná. J. Hejnic,
1995, s. 87 se nesprávně zmiňuje o dvou rukopisech z této „výpůjčky“, které zůstaly
v Uměleckoprůmyslovém muzeu - sign. B-5.600 a B-5.818. Manuskripty však podle svých inventárních čísel
pocházejí ze souboru prodaného muzeu P. Vodičkou v letech 1894 a 1896.
393

Dnes Sokolův soupis nachází v Archivu Akademie věd ČR v Praze. Viz též Hejnic, 1995, s. 65.
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Někdy na podzim 1945 se pak tyto vybrané rukopisy vrátily z Prahy zpět do
krumlovského kláštera a byly zde umístěny až do jeho zrušení o pět let později. 394). Po zrušení kláštera připadl knihovní fond do správy Státní studijní knihovny Z. Nejedlého
v Českých Budějovicích a konkrétně připadl do péče jejímu pracovníkovi a později zpracovateli těchto fondů Mirku Riedlovi. Jeho první oficiální zpráva o minoritské krumlovské
bibliotéce pochází z 2. června 1950. Množství knih tehdy odhadl na 10 tisíc svazků a již
tehdy navrhl je převést spolu s ostatními fondy ze zrušených jihočeských konventů do
opraveného bývalého kláštera ve Zlaté Koruně.395)
Protokolárně byl knihovní fond spolu s mobiliářem převzat státní knihovnou 21. září
1950,396) kdy se do procesu přebírání řádové bibliotéky přidalo také místní muzeum. Po
dohodě s městským archivářem Jiřím Vondrou byla jeho zásluhou část knih deponována
v místním městském museu. Tamtéž měla být přestěhována také část regálů, aby v nich
mohly být knihy uloženy. Celkem údajně archivář Vondra převzal 3040 svazků knih. Některé rukopisy i tisky byly později předány budějovické knihovně, podle srovnání uváděných velikostí fondů šlo ale patrně pouze o nejvzácnější muzeem převzaté knihy, osud
ostatních se nepodařilo zjistit.397) Při předávání svazků muzeem knihovně údajně též došlo
k přimíchání několika knih, zejména rukopisů, které patrně či evidentně nejsou minoritského původu.398) Zaměstnanci budějovické vědecké knihovny podle protokolu „provedli vytřídění“, knihy připravili k odvozu a odvezli. Část „nehodnotného materiálu“ byla určena
„papírenskému zpracování“, mimo něj vědecká knihovna převzala celkem 6510 svazků.
Asi polovina z nich tvořila historické jádro či fond, 3200 svazků mělo být novějších literatury a 270 sv. časopisů. „Menší počet beletrie“ údajně ještě dostala okresní lidová knihovna

394

Srov. zápis v pamětní klášterní Liber magistralis IV. (SOA Třeboň, minorité Krumlov, rkp. 53): „V druhé
polovině měsíce září [pozn. 1945] dali jsme vymalovati pokoj P. Tomáše, vedlejší pokoj a místnost ve věži.
Zde umístil P. kvardián [pozn. - Jiljí Cidlík] vzácnou gotickou madou, sv. Františka, sv. Josefa a jiné vzácné
věci jako rukopisy, kalichy atd.“
395

Zpráva SSK ČB z 2.6. 1950, podepsán Mirko Riedl - NA, SÚC, 56. Shodnou velikost fondu - 10 tisíc
svazků - zmiňuje též nijak neuvedený soupis klášterních fondů (NA, SÚC, 56) nebo předválečná literatura,
konkrétně Lifka, 1936, s. 59.
396

Protokol o převzetí bibliotéky Státní studijní knihovnou v Č.Budějovicích sepsaný v klášteře v Krumlově
za přítomnosti círk. tajemníka ONV v Č.Krumlově Václava Posejpala, knihovníka Mirko Riedla a archiváře
a správce krumlovského musea Jiřího Vondry - NA, SÚC, 56. Dále viz Horák. Zpráva o svozu…(cit., uloženo mj. NA, SÚC, 56); Stručná zpráva o svozu klášterních knihoven, 20.6.1950, nepodepsáno - NA, SÚC, 56.
Stručněji viz též Hejnic, 1995, s. 87.
397

Srov. rukopisy popsané v Weber et al., 195, č. 124, 125, 128, 129, mj. šlo též o výše popisovaný katalog
ze 17. století.
398

Špinar, 2000. Viz též níže.
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v Č. Krumlově.399) Do skladů budějovické vědecké knihovny v klášteře Zlatá Koruna se
knihy dostaly až v roce 1956.400) Zde byl zpracován M. Riedlem soupis minoritských
krumlovských prvotisků, 401) z nichž se údajně mnohé nacházely ve špatném stavu, což by
odpovídalo popsané nepříliš uspokojivé péči o bibliotéku v klášteře v první polovině
20. století. Později byl publikován též seznam rukopisů zpracovaný Bohumilem Rybou.402)
Spolu s dalšími knihami ve správě vědecké knihovny (např. svazky od bechyňských františkánů) byly vazby rukopisů a snad i dalších knih restaurovány v roce 1969 v Hodoníně
u Ladislava Kolaříka.
Způsob, jakým se nejvzácnější rukopisy ocitly v Praze v Národní a universitní knihovně se nepodařilo zatím objasnit, zřejmě ale byly vybrány jejími pracovníky při nějaké
prohlídce fondu. Jejich soupis eviduje 63 svazků vesměs středověkých manuskriptů původem z Krumlova uložených v Národní knihovně jako samostatný fond dodnes.403) Jedná se
o obsahově nejvzácnější pozůstalost původního krumlovského fondu.404) Přestože snad
z větší poloviny jde až o novověké přírůstky, což by jednoznačně mohla odhalit jen podrobná provenienční analýza, umožňuje nám takto dodnes docela solidně dochovaný soubor nahlédnout do krumlovské knihovny na počátku novověku. Téměř všechny kodexy
mají jen jednoduchou výzdobu, rovněž vazba je zpravidla prostá a bez ozdob, někdy
s ochranným kováním. Obsahově se jedná z více než devadesáti procent o kázání, výklady
evangelií a jiných částí Bible nebo postily. Pouze v několika knihách ještě najdeme samotné Písmo svaté nebo jeho části, dále jde o slovníky, o něco častěji pak životopisy svatých.
Evidentní je zde úsilí krumlovských minoritů působit v době šířícího se protestantství co
nejvíce na lid právě prostřednictvím kázání.
399

Vše viz NA, SÚC, 56. Velikost fondu 6500 svazků uvádí Mirko Riedl též ve své soupise prvotisků (1974).

400

Srov. Weber-Tříška-Spunar, 1958, č. 124, 125, 128,129 (s. 315-318);. Hejnic, 1995, s. 65. Z výslovně
uváděných rukopisů se jednalo např. o Obnovené zřízení zemská z r. 1627 a další císařské mandáty
a doplňky, katalog knihovny z. 18.stol. (35 ff., 33x21 cm), druhá část lat. Bible (Proroci - Zjevení sv. Jana)
z 1.pol. 15. stol. (pap., 355 ff., 22x15 cm), Vocabularius dictus Lucianus M. Henrici de Ratisbona ord. erem.
z 1.pol. 15.stol. (pap., 255 ff., 22x15 cm).
401

Riedl, 1974. Celkem se mu podařilo nalézt nalezl 97 inkunábulí v 76 svazcích.
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Ryba, 1985.

403

Soupis rukopisů publikován v Tošnerová, 2004, s. 161-169. Starší strojopisný seznam eviduje 64 knih,
Piperovo Sermones de sanctis z 14-15. stol. se údajně ztratilo. Srov. též Urbánková, 1952, s. 64-65.
O jednotlivých rukopisech viz např. Uhlíř, 1993 ; Tříška, 1993.
404

Z 2. pol.15. stol. například pochází latinsko-český biblický slovník Mammotrectus (Ms 249)., soubor kázání sv. Jana Kapistrána (Ms. 69). Na předním přídeští lat. slovníku z 15. stol. (Ms 65) je zajímavá perokresba Kristova ukřižování. Dále se jedná kázání Johlina z Vodňan z r. 1407 (Ms. 62 a 254), Václava z Prahy
1415 (Ms. 97 a 250), Jiřího z Opavy ca 1476 (Ms. 142,143,145,146)´nebo „malovanými iniciálami vyzdobený foliový rukopis o životě sv. Františka ze 14.stol.“ (Ms. 251) Viz Urbánková, 1957, s. 64.
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Největší část původního minoritského fondu spravuje budějovická krajská knihovna
v klášteře Zlatá koruna. Celkem šlo na počátku 21. století o 3430 titulů starých tisků, z toho
kromě zmíněných inkunábulí též 430 tisků z 16. století a také asi 54 rukopisů z 14.-19. věku.405) V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze se již od Vodičkova prodeje na sklonku
19. století nachází nejméně pět svazků s rukopisy, 406) 15 s prvotisky a jeden paleotyp.407)
Knihy původem od krumlovských minoritů mají různé signatury pocházející
z různých období a dnes i odlišných majitelů. Nejstarší je na štítku na hřbetě a jde
o arabské číslo a s druhým arabským číslem jako horním index (např. 13). Druhá signatura
vychází z oborového třídění v 18. a 19. století a je bílou nebo černou barvou zapsána na
hřbetě knih ve formě písmena a arabské číslice. Modrou tužkou je na předním přídeští zaznamenáno jednoduché arabské pořadové číslo z počátku 20. století. Některé svazky získaly signaturu krumlovského muzea a později s ostatními značku vědecké knihovny. Rukopisy v Národní knihovně jsou osignovány jednoduchou číselnou řadou. Nejvyšší číslo je 259,
přestože fond podle svého strojopisného soupisu obsahuje pouze 63 svazků.
Svou knihovnu měly v Krumlově také klarisky pobývající ve sdruženém klášteře vedle bratří do roku 1782. Poté se část jejich knih dostala do pražské univerzitní knihovny,
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Špinar 2000, s. 220. Ze zmíněných 54 manuskriptů je ovšem dle Špinara údajně nejméně 25 velmi sporné
provenience (tj. nemají minoritský vlastnický přípis, signaturu ani františkánský obsah) a mohly být do fondu
zařazeny chybně až v 50. letech. Ryba (1985) uvádí 51 svazků s rukopisy, dva manuskripty údajně nebyly v r.
1961 nalezeny, dva jsou přívazky k prvotiskům. Ze středověkých se jedná například o druhou část latinské
Bible (signatura 1 CK 7, 15. stol., papír, 356 ff..; 21,5 cm, kožená vazba se 7 (pův. 10) puklami, jednoduché
červené iniciálky, minoritská signatura je až z 18. stol.), latinský slovník (1 CK 8, 15. stol. papír, 255 ff.;
21 cm. Viz též kapitola o opavské minoritské knihovně), kodex morálních traktátů Pavla, dominikánského
lektora v Lipsku. (1 CK 9, 2. pol.15.stol., papír, 334 ff.; 16,5 cm, rovněž viz kapitola o opavské knihovně),
svazek různých teologických textů (1 CK 10, 1. pol. 15. stol., 168 ff.; 16,5 cm, bez výzdoby), latinský Nový
zákon (1 CK 24, 15 stol., papír, 6 neumělých ornamentálních inic.). Z novodobých rukopisů ve Zlaté Koruně
stojí za zmínku mimo jiné učebnice aritmetiky vytvořená pro účely stavitele schwarzenbergského kanálu
Josefa Rosenauera z poloviny 18. století (1 CK 1), notové skladby Franze Schuberta s razítkem spolku
„Böhmerwald“ při muzeu v šumavské Horní Plané (1 CK 5) nebo vojenská příručka ze závěru 19. století
(Mayers BatterieBau, 1 CK 48). Z pera krumlovského minority Jana Gualberta (†26.1.1807 v Č. Krumlově)
pochází dílo Spiritualis Infirmorum et Agonitantium Medicina, conscripta per P. Ioannem Gualebrtum Scherkl Ord. Min. Convent., in Conventu Crumloviensi 20. Junii 1787 (1 CK 11, 68 s.; 19 cm).
406

Jedná se o již zmíněné Moralia Řehoře Velikého (inv.č. 5600) a postilu Michala z Krnova (5888), dále pak
latinský životopis sv. Františka (inv.č. 5818, 2.pol. 14. nebo 1.pol.15.stol., pergamen, pukly s 5listými růžemi
- rožmberským znakem) kázání o svatých (inv.č. 5889, 324 ff., 259x210 mm, 15.stol. s bohatě zdobenou
úvodní iniciálou) a rukopis inv.č. 6938 z konce 15. stol. (Viz aspirantská práce B. Nusky:. Tvarové proměny
českého historického knižního korpusu.)
407

Jedná se o inventární čísla prvotisků: 1840, 5890, 6946, 6959, 6960, 6967, 6971, 6972, 6974, 6976, 6978,
6981, 6982, 6985, 7049, z roku 1513 pochází inv.č. 6988. Viz Středověké umělecké řemeslo..., 1986, s. 4144. Z hlediska původu stojí za zmínku rytý monogram M na sponách vazby u č. 6959 (Leotolpus de Saxonia.
Opus vitae Christi. Nürnberg, 1483) a 6976 (Concordantia discordantium canonum), dále vazba a vlastnický
přípis B. Trnky u inv.č 6974 (Vocabularius breviloquus. Basel, 1486).
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několik svazků též skončilo v zámeckém archivu, odkud přešly později do správy třeboňského státního archivu.408) Nejproslulejším knižním pozůstatkem krumlovských klarisek je
tzv. Krumlovský sborník.409) Pro ženský klášter je typické, že je fpsán česky, kaligrafickou
bastardou. Rukopis byl přímo pořízen pro krumlovské klarisky, snad na objednávku Elišky
z Kravař, manželky Jindřicha z Rožmberka. 410) V Národní knihovně se už od josefínských
dob nachází dvoudílný lekcionář krumlovských sester pořízený zřejmě Petrem
z Rožmberka a další tři rukopisy. 411)

Dačice, klášter františkánů
Konvent v Dačicích pochází z druhé vlny zřizování františkánských řeholních domů
v 2. polovině 17. století. Jeho základy byly položeny roku 1659 zásluhou a podporou purkmistra Matěje Jiřího Kapety. 412) Do roku 1664 byl patrový klášter s jednou kvadraturou
dokončen a slavnostně byli do něj uvedeni řeholníci, sousedící chrám sv. Antonína Paduánského byl postaven v letech 1672-77. Klášter založený zejména místními měšťany neměl
až do církevních josefínských reforem žádný pevný příjem z fundace, přesto díky štědrosti
dačických i šlechty z okolí nestrádal, což je zřejmé na jeho půvabu dodnes. V letech 1834
a 1853 proběhly menší přestavby, kvůli úbytku řeholníků vznikly ve 20. století v části objektu byty, v nichž pobývali lidé spříznění s řádem a řeholníky. Po zrušení zde v letech
408

Klimesch, 1904; Spunar, Pavel in Weber et al., 1958, s. 10. Jedná se zejména o výše zmíněný breviář Alžběty, manželky Václava z Rovného.
409

Knihovna Národního muzea, III B 10; 244 ff., perg., 309x216 mm. Srov. Brodský, 2000, č. 25, s. 28-33.
Výzdoba je především figurální, iluminace mají výrazně dějový charakter s biblickou tématikou. V záhlaví
většiny stran jsou čtvercová vyobrazení s biblickými výjevy. Datace je podle stylu výzdoby kladena přibližně
do 20. let 15. stol. V této knize obsahující střídavě díla sloupů katolického středověkého smýšlení i spisy
českých reformátorů je zajímavý příklad prolínání reformních, a pokud je datace dle výzdoby správná již také
protikatolických myšlenek, do prostředí ženského řádu. Obsahuje: Speculum perfectionis (česky), sv. Alberta
Velikého Ráj duše ; Tuto sě píše, kterak má člověk znamenati své hřiechy (podle Krásy, 1968 se jedná
o J.Hus O sedmi smrtelných hříších) ; sv. Bonaventura De perfectione vitae ; Tomáš Štítný ze Štítného :
Knížky o smrti mládence bujného ; Henricus Suso Amandus: Horologium aeternae sapientiae (česky Orloj
věčné múdrosti).
410

Po zrušení klarisek byl součástí krumlovské kaplanské knihovny, odkud se roku 1843 dostal do Národního
musea. Skutečně bohatá výzdoba je dílem dvou tvůrců: Mistra Bible Zikmunda z Domažlic a z větší části
Mistr Krumlovského specula. Viz Krása, 1968.

411

Lekcionář má signatury: XIII.A.1.a,b (Truhlář, 1905, č. 2243, 2244), Trnka nechal převázat Kalendář
VI.B.9. (viz Hamanová, 1959, s. 50 nebo Chytil, Karel. Dějiny českého knihařství. V Praze, 1899, s. 28-29,
tab. X.), dále jde o pergamenový kapesní (7,5x5,5 cm) breviář z 15. stol. (XIII.H.3r) a pergamenový rukopis
XIV.B.15 z 14.stol. (na fol. 139a-141a se nachází Reliquinvorzeigung in Krummau am fronleichnamstag,
popsaný F. Tadrou v Časopise Českého mus., 1880, s. 432).

412

Zemřel 10.4.1672, pohřben ve farním kostele. Více o něm viz Wilhelm-Minařík, 1909, s. 81.
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1858-1991 sídlilo místní vlastivědné muzeum, v části objektu byl též depozitář archivu.
V roce 1991 získali františkáni klášter zpět a darovali jej řádu bosých karmelitek, které
klášter s pomocí příznivců a dobrovolníků opravily a zřídily si v něm druhou komunitu
v České republice.
První řeholníci - Bedřich Brukáč a Václav Nedbal413) přišli roku 1659 z konventu
v Jindřichově Hradci, odkud si rovněž přivezli první knihy. Nejednalo se pouze o svazky,
jež si bratři přinesli k svému osobnímu užívání, ale o konventní knihovnu v pravém slova
smyslu, jak dosvědčují vlastnické záznamy na knihách datované rokem 1660. Ta fungovala
tedy již v době, kdy klášter ještě nestál a řeholníci byli dočasně ubytováni při špitální kapli
sv. Anny. Podle datovaných přípisů v knihách se fond plynule rozrůstal i v následujících
letech. Po roce 1668 sice těchto zápisů ubývá, ale nové přírůstky nemusely být vždy důsledně označovány. Větším obohacením byly roku 1676 knihy ze zrušeného kláštera
v nedaleké Jemnici. 414)
K prvnímu zpracování fondu, či přesněji jeho utřídění, zapsání vlastnictví do knih
a jejich sepsání došlo v roce 1666, kdy již byla umístěna v samotném klášteře. Naznačují to
četné tímto rokem datované přípisy v knihách. 415) Z této doby rovněž pochází nejstarší
známý katalog knihovny, který je součástí pamětní knihy. 416) Vznikl bezpochyby
z iniciativy B. Sanniga a je seřazen podle nejspíš jím vytvořeného vzoru pro klasifikování
františkánských knižních sbírek.417) Setříděn je podle oborů, jež však ještě nejsou zastupovány písmeny, pouze očíslovány římskými číslicemi. Knihy byly uloženy též podle formátu, neměly však ještě žádnou signaturu, tedy ani přesné uložení v polici. Díky nízkému
množství knih to ale pro orientaci bohatě postačovalo, některé kategorie ještě nejsou obsazeny vůbec. K roku svého vzniku (1666) eviduje soupis 170 svazků, které si řeholníci obstarali během pouhých sedmi let od svého příchodu do Dačic. Kromě horlivosti řeholníků
můžeme předpokládat i několik donátorů z řad duchovních i dačických měšťanů, novým
413

P. Nedbal (†1683 v J. Hradci) pobýval také v Opavě, kde se nechal ovlivnit místním kultem sv. Barbory,
patronky zdejšího řádového chrámu, a pod tímto vlivem napsal české dílo Život sv. Panny Barbory, které
vydal v roce 1674 olomoucký tiskař Jan Josef Kylián (Knihopis 6103). Viz Věstník Matice opavské, 1895,
roč. 5, č. 5, s. 34. J.J. Kylián tiskl také pro františkánské laické bratrstvo v Kroměříži, více viz kapitola
o knihovně v Jindřichově Hradci.
414

Dokoupil, 1957a, s. 263-264.

415

Srov. Dokoupil-Vobr, 1973. Další četné datované františkánské vlastnické záznamy pochází z roku 1672,
viz Dokoupil, 1972, s. 267.

416

Inventarium Bibliothecae Conventus Nostri Daczicensis ad Sanctum Antonium Paduanum, Ord. Min.
S.P.N. Francisci Reformat. - MZA, Františkáni Dačice, karton 34, sign. II 1.

417

Srov. výše, viz kapitola „Knihovny ve františkánských klášterech.“
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řeholníkům obecně nakloněným. Mezi první dobrodince knihovny patří okolo roku 1665
Martin Ignác Holoušek (Hloušek, Hlouček), farář v Budči a poté v Kdousově
u Jemnice (†1680). S řeholníky se podělil o část své knižní sbírky, například
o hagiografické dílo německé kartuziána Laurentia Suria De probatis Sanctorum historiis
o nejméně šesti svazcích obsahující životopisy svatých na celý rok a dále o nedělní kázání
vytištěná Mikulášem Bassem v Norimberku.418)
K původní evidenci knih opsané do pamětní knihy jedním řeholníkem později přibývaly přípisky od nejméně dalších třech písařů, záznamy nových knih pokračují až do roku
1726. Jsou psány pečlivěji a podrobněji než původní záznamy, což odráží narůst kvality
knihovnické práce ve františkánském řádu obecně na sklonku 17. století. Na druhou stranu
byl ovšem do tohoto soupisu v pamětnici zapsán pouze zlomek všech získaných knih, které
již byly zaznamenávány do novějších, níže popsaných katalogů. Vzhledem k umístění měl
katalog nejspíš plnit archivní funkci a nesloužil pro přímou práci v bibliotéce.
Složení knihovního fondu odráží aktivity řeholníků v prvních desetiletích po příchodu do Dačic, kdy jejich hlavním úkolem bylo opětovné šíření katolictví. Zabavenou či jinak
získanou protestantskou literaturu měli řeholníci uloženu do velmi početných „libri prohibiti“ (12%).419) Jelikož jejich využívání bylo v době vzniku soupisu umožněno pouze kněžím z vyšším vzděláním, můžeme tedy v Dačicích působení nějaké erudovaného františkána předpokládat. Řeholníci se ve městě i okolí aktivně zapojovali do protireformační činnosti, neboť na rekatolizaci oblasti po třicetileté válce bylo stále co dohánět. Nejméně sedm
protestantských knih pocházejících ještě ze 16. století bylo zařazeno do františkánské knihovny v roce 1672, snad původem z nějaké významnější právě konfiskované protestantské
knihovny v okolí. 420) V pozdějších přípisech od sklonku 17. století. již žádná další zakázaná
kniha zaznamenána není, snad již byly zkonfiskovány a zlikvidovány všechny nekatolické
knihy ve městě a okolí nebo protireformační aktivity ustaly. Velké množství těchto nekatolických tisků ze 16. a 17. století se ve fondu dochovala dodnes. 421)

418

Kromě toho M.A. Holoušek přispěl 20 zlatými na výstavbu konventu („pro fabrica“) a později věnoval
františkánům ještě dvě černé hedvábné kasule. Viz Pamětní kniha kláštera, fol. 318r - MZA, Františkáni Dačice, kart. 24, sign. III 1. P. Holoušek je zde titulován jako „doctissimus dominus“. Další knižní dary
P. Holouška odvozené z provenienční analýzy knih viz Dokoupil, 1974, s. 264.

419

Kromě děl M. Luthera, jako je jeho překlad Bible, postila, výklady žalmů nebo Chronicon, zde nalezneme
také protestantské katechese, latinsko-německý slovník téhož ladění, díla P. Melanchtona, Zachariáše Ursiniho nebo četné modlitební knihy užívané zřejmě dosud ve zbožnějších dačických měšťanských rodinách.

420

Dokoupil-Vobr, 1973, č. 22, 177, 200, 229, 236, 343, 358, 486.

421

Dokoupil, 1957a, s. 265.
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Literatury pro základní způsob protireformačních františkánských aktivit, tedy pro
kázání a homilie měli řeholníci celkem 39 svazků, asi čtvrtinu všech knih a ke stejnému
účelu jistě používali i moralistická díla (24 sv.).422) Ostatní obory, včetně jinde hojné asketické a duchovní četby či nákladných exemplářů Písma sv. byly zpočátku v Dačicích
v menšině, františkáni více hleděli na působení mezi lidem než na vlastní duchovní život
nebo hmotné statky. Obor filozofie, na počátku roku 1666 ještě prázdný doplnila později
pouze trojdílná Sannigova učebnice Schola philosophica scotistarum nacházející se
v každém konventu. V Dačicích nebyla žádná studia a noviciát, učebnic zde nebylo potřeba. 423)
Součástí pamětní knihy, v níž je zapsán výše popsaný knihovní katalog, je také inventář dačické sakristie, jejíž knižní výbava nebyla nijak skromná. Misálů měli řeholníci
k dispozici celkem 12, z toho šest velkých, jeden malý františkánský a pět pro zádušní mše,
a kromě toho ještě devět mešních kánonů a později získaný misál vázaný v hedvábí se stříbrným kováním. Ani to nebylo vše, neboť poznámka na konci tohoto inventáře nás informuje, že „ostatní byly uloženy v knihovně“, kde se podle katalogu nacházelo
19 liturgických knih nepoužitelných zejména svým obsahem. 424)
Přestože se rozšiřování knihovny ke konci 17. století oproti prvním rokům františkánů v Dačicích poněkud zpomalilo, známe z tohoto období několik knižních dobrodinců.
Dne 18. září 1672 bratřím věnoval část svých knih umírající farář ve Stejišti u Třeště Matěj
(Matyáš) Viridianus425) a roku 1676 konventu odkázal jemnický farář Vít Václav Markrab

422

Mezi nimi například tři exempláře Armamentarium Theologicum irského a pražského františkána Antonína Bruodina (1625-1680?) nebo stejný počet díla Medulla theologie moralis českého jezuity Hermanna
Busenbauma.
423

Množství svazků v jednotlivých oborech zapsaných v katalogu z roku 1666 činí (v závorce pozdější přípisy do r. 1726): Titulus Im9 Biblia sacra et concordantiae -17 (+12), Tit. II. Expositores S. Scripturae - 0 (+1),
Tit. III Sancti Patres - 0 (+2), IV. Concilia, Canonistae et Juristae - 0 (+1), V. Theologi speculativi - 0 (+1),
VI. Theologi morales et summistae - 24 (+6), VII. Controversistae - 6 (+1), VIII. Philosophi 0 (+3), IX. Concionatores - 22 (+15), X. Sermonistae - 6 (+1), XI. Postillatores et Homilarii - 6 (+3), XII. Materiam pro concionibus tractantes - 5 (+3), XIII. Authores pii - 9 (+13), XIV. Ad Officium divinum et Chorum spectantes 19 (+4), XV. Regulam et Statum Ordinis nostri concernentes - 1 (+3), XVI. Historici (tam ecclesiastici quam
profani) - 19 (+3), XVII. Politici et medici - 0 (+2), XVIII. Humanistae - 15 (+3), XIX. Itali - 0 (+2), XX.
Germani - 0 (0), XXI Bohemi - 0 (+1), XXII. Haeretici et Prohibiti - 21 (+1). Přehled konkrétních knih
v kategorii XIV. (liturgie) viz Sehnal, 1993, s. 224-225.
424

Mezi nimi i české kancionály („cantitate“) nebo žaltáře, patrně nekatolického charakteru, jež tedy nebyly
zařazeny mezi libri prohibiti.
425

„1672 die 18. Sept. Adm. Rn. Dn9 Matthias Viridianus parochus Teschnensis Fratrum hujus Conventus
penuriare quod libros sciens ea singulari affectu eidem obtulit omnes Tomos Del(t?)annsea“ Viz pamětní
kniha kláštera, fol. 318v - MZA, Františkáni Dačice, kart. 24, sign. III 1. M. Viridianus je zmiňován také
1.11. 1672 jako „in agone existens“ a tehdy daroval 50 zl.
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20 zlatých spolu s knihami. 426) V témže roce františkáni získali protestantské knihy původně v majetku blíže neznámého Jiřího (Georga) Lagenida. 427) Přízeň duchovenstva z okolí
byla skutečně nemalá, snad se jednalo o výsledek úspěšného františkánského protireformačního působení v regionu, což všem kněžím v okolí jistě nemálo usnadnilo práci
i životní postavení. Pamětní kniha konventu zmiňuje řadu zejména finančních darů
a testamentů od kněží z okolí Dačic. V některých případech, jako již u zmíněného
P. Markraba, byly peníze odkázány „spolu s několika knihami pro bibliotéku.“428) Řádový
kronikář tímto opakovaným vágním tvrzení naznačuje, že šlo o věc zcela obvyklou a ničím
výjimečnou. Těchto „několik knih“ ze svých knihoven takto dále spolu 25 florény věnoval
v červnu 1690 Matěj Máj (Maius), stejně jako zmíněný Viridianus farář ve Stajišti.
V následujícím roce takto učinil jemnický farář Jan Kalužný (Coluznius) spolu se stovkou
zlatých, kalichem a hodinami. 429) V roce 1694 věnoval knihovně farář z Malé Cerekvě Jan
Josef Tamisch nové a svázané kompletní biblické komentáře od vlámského jezuity Cornelia a Lapide.430). Dalšími donátory knih byli Šimon Tomáš Křížek, farář v Mrákotíně a poté
v Urbanově (†1713) a slavonický děkan v letech 1720-21 Jiří Jan Kieleber (Khüleber, †
1729). O něco skromnější byly dary zábrdovického premonstráta Siarda Sachse (1676),
jemnického kaplana Františka Linka (†asi 1724), blíže neznámého faráře Lamberta Ermetrauta a cisterciáckého mnicha Ferdinanda Fabera, který jeden svazek věnoval roku 1677
dačickému představenému Blažeji. 431) Některé knihy získávali řeholníci přímo za odměnu
za nějakou službu. Dějiny českého království od českého historika a olomouckého biskupa
Jana Skály z Doubravky věnoval jindřichohradecký „magister spiritualis“ františkánovi
Benignu (Laboriovi?) za duchovní doprovázení umírajícího Matěje Mulina, asi místního

426

Tamtéž, fol. 320r.

427

Např. Johannes Ferus. Postill. Meyntz, 1554 ; Catechismus. Francoforti, 1557. Datované vlastnické zápisy
„Georgii Lagenidis“ jsou z let 1661 a 1663. Viz Dokoupil-Vobr, 1973, č. 205, 345.

428

„... cum aliquot libris pro Bibliotheca“. Tato fráze se v cit. pamětní knize (MZA) vyskytuje opakovaně
kromě P. Markraba také u níže zmíněných dobrodinců.
429

Cit. pamětní kniha (MZA), fol. 324r.

430

Tamtéž, fol. 324v, P. Tarnisch je zde titulován jako „doktissimus dominus“ a „parochus Nevistissensis“.

431

Snad se jednalo o Blažeje Lehra (†1685 ve Voticích). Viz Dokoupil, 1972, s. 267-271, vč. přepisu dedikace a seznamu konkrétních knih. Viz též Vobr, 2000a, s. 227 ; Dokoupil-Vobr, 1973.
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měšťana. 432) Dva tisky ze 16. století a snad i další knihy věnoval bratřím tišnovský cisterciák Bernard Jordan.433)
Ve fondu byl již v této době dodnes dochovaný pozoruhodný konvolut sebraný
a svázaný příznivcem předbělohorského latinského humanismu Davidem Galli ze Žlutic
zaevidovaný v konventu při zpracovávání fondu v roce 1666. Svazek obsahuje celkem
101 tisků z let 1601-1611 včetně několika unikátů. Z hlediska raných postojů františkánství
k humanistickému vnímání světa stojí za zmínku přípisek bratří na zadním přídeští komentující postoj k těmto svázaným humanistickým a někdy protikatolickým epicediím, univerzitním tezím, blahopřáním, epithalamiím a básním: „Vhodné a spravedlivé jest, aby tato
kniha byla spálena, neboť prostě nemá žádnou hodnotu a člověk mrhá vzácným časem,
když se zabývá jejím čtením. Nařizujeme tedy a schvalujeme, aby ohni byla odevzdána.
Datum Venetiis 57. Septembris anno 1232 [sic].“ (orig. lat.) K likvidaci konvolutu však
nedošlo, snad proto, že jsou vněm i díla katolická nebo že postoj dačických mendikantů
nebyl až tak paličský, jako se setkáváme jinde. Poznámka dále pokračuje zmínkou
o husitských autorech některých děl v konvolutu. Mimo nich se v něm ovšem nacházejí
také spisy jezuitů a dalších katolických autorů, což svědčí o touze Žlutického po nadhledu
nad rozvětveným křesťanstvím. 434) Mezi dačickými knihami skončila též duchovní příručka
Hortulus animae roku 1690 vlastněná bechyňským kvardiánem Eustachem Palmou. V roce
1713, dvanáct let po jeho smrti, byla připsána dačickému klášteru.435)
Knihovní místnost byla pravděpodobně již od počátku umístěna v týchž prostorách (5x5 m) v patře jižního křídla, kde je její interiér dochován dodnes. Místnost je zaklenuta, zatímco ostatní prostory v prvním patře s výjimkou kaple měly původně jen trámové
stropy. Nezdá se, že by klenba byla postavena až dodatečně v průběhu 18. století, kdy klášter neměl žádnou stálou fundaci a ve svých příjmech byl odkázán na nepravidelné milodary
a almužny. Spíše byly prostory vybrány a postaveny jako výjimečné již při samotné stavbě

432

Johannes Dubravius. Historia Regni Boiemiae. Prostanae, 1552. Knihopis 2132. Zápis v knize: „hunc
librum Pro Conventu Daczicensi ... dono dedit m[agiste]r spiritualis Novodomensis Pri Benigno [Laborius ?]
[tunc] temporis singulari assistenti Agonitantibus Dni Matthaei Mulin“ - viz Dokoupil-Vobr, 1973, č. 171.
433

Dokoupil-Vobr, 1973, č. 227, 261.

434

Více o konvolutu a D. Gallovi viz Hejnic-Martínek, 1957 a Dokoupil, 1957a, s. 265.

435

Viz Dokoupil-Vobr, 1973, č. 279.
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kláštera v 60. a 70. letech 17. století, v období velkého rozmachu františkánských biblioték
v českých zemích. Podobně se vyjadřují i pozdější prameny. 436)
Druhý známý katalog bibliotéky pochází z roku 1700, kdy byl fond zároveň s největší
pravděpodobností nově utříděn.437) Knihy jsou v něm rozděleny podle oborů do tříd A až P
a X pro zakázané knihy a v rámci těchto tříd dále podle formátů. Z neznámého důvodu
vznikl v témže roce ještě jeden katalog stejného obsahu i názvu.438) Tyto soupisy z přelomu
16. a 17. století byly doplňovány o nové přírůstky asi ještě následujících padesát let. Mimo
tyto přípisy evidují v Dačicích čtyři desetiletí po založení kláštera asi 750 svazků. Oborové
třídění až na drobné odchylky odpovídá popisům na malbách na dochovaných knižních
skříních, přesto podle těchto nápisů knihy uloženy nebyly. 439) Jednotlivé obory byly dále
rozděleny na formáty zastoupené malým písmenem a signatury knih končí pořadovým
arabským číslem. 440) Nejvíce je v katalogu literatury kazatelské a homiletické, na druhém
místě pak duchovní četba (authores pii & devotionales). Soupis je sice úhledně napsán
a rozepisuje i vícesvazková díla a multiplikáty, zato s některými tématy se již knihovníkovi
podrobněji zaobírat nechtělo. Například u morální a spekulativní bohovědy kvartového
formátu je připsáno „zde nacházejí se různé rukopisné teologické traktáty“, mezi duchovními autory se podle přípisu nacházelo „několik českých kancionálů“ nebo „další mnohé
zbožné knížečky, které zde nejsou zaznamenány.“ V soupise také nejsou zaevidovány zakázané a heretické knihy. Z latinizovaných zápisů v samotném katalogu to sice zřejmé není, ale fond obsahuje velké množství knih v českém jazyce včetně svatováclavské bible,
což odpovídá i národnostnímu složení dačického konventu v 18. století. 441)

436

Podle Holzmann-Bohatta, 1900, s. 32 se knihovna nachází v současné místnosti již od založení konventu
v roce 1650 [sic]. Taktéž Pamětní kniha kláštera (NA, ŘF, rkp. 51, s. 125) přibližně k roku 1760 uvádí „... ubi
Bibliotheca e regione Guardianatus versus montem“.
437

Cathalogus bibliothecae Daczicensis ad S. Antonium de Pauda confectus. 32 listů, 4o. Stejně jako další
katalogy je uložen v MZK, deponát františkáni Dačice, sign. D 37.

438

MZK, deponát františkáni Dačice, sign. D 31.

439

Viz Dokoupil, 1972, s. 269-270. Rozdíly: G (kázání) na malbách chybí, odlišný je obsah kategorií zastoupených písmeny K (v katalogu liturgické knihy), N (miscallanei), O (italici) a X (haereticae). O pouhé symboličnosti nápisu na dveřích skříní viz též níže při popisu místnosti.

440

Například: B.a.12 (B - církevní otcové, a - folio, 12 - pořadové číslo). Tento systém signatur zůstal
v platnosti dodnes.

441

O katalogu podrobněji viz Dokoupil, 1972, s. 269-271.
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Roku 1736 zpracoval místní kazatel Guidon Bleiveis442) nový katalog, přičemž systém uložení ani signatur nijak nezměnil. 443) Na rozdíl od předchozího ale již prokazatelně
eviduje řadu tisků v češtině a také zakázanou a heretickou literaturu. Přibližně do roku
1769 byl ještě doplňován a celkem popisuje 1890 svazků knih, tedy asi 2,5 krát více než
před 70 lety.
Od počátku 18. století se v archivních pramenech objevují také záznamy o nákupech
knih pro konventní bibliotéku. Za dar 320 zlatých, které bratřím roku 1709 věnoval František Karel hrabě Berchtold (1665-1720) sídlící na zámku v Polici nedaleko Jemnice, byly
mimo jiných potřeb pro klášter koupeny tři svazky mariánských kázání, foliový svazek
německých promluv o svatých od benediktina Sebastiana Textora a moralistický kněžský
průvodce Examen Eclesiasticum od františkána Felice Potesty z Palerma (1649-1702).444)
V roce 1714 františkáni nakoupili různé liturgické knihy, jako řádové breviáře nebo antifonáře. Částečně byly hrazeny z prostředků konventu, zčásti na ně přispěla blíže neznámá
paní Ludvíka z Budiškovic u Jemice, rozená Kandelmanová. 445) I přes těchto několik známých a řadu nezjištěných akvizic pociťovali řeholníci v Dačicích stále nedostatečnost své
knihovny. Roku 1718 byla opět rozšířena o několik „skutečně potřebných“ knih446)
a v následujících dvou letech zase přibyly nová česká Bible a řádové martyrologium, rozjímání (Meditationes) jezuity Ludvíka de Ponte a z daru slavonického děkana deset kazatelských knih. 447)
Další nákupy knih pokračovaly po celou první polovinu 18. století, která znamenala
největší rozvoj dačické knihovny, nepočítaje-li její prvotní rychlý rozkvět po založení konventu. Nemalou váhu, kterou bibliotéce řeholníci připisovali, naznačují i hojné zápisy o ní
a o knihách v kronice kláštera, v jiných obdobích a v jiných domech spíše sporadické.
V roce 1724 tak bylo ještě koupeno osm knih asketických, o tři roky později čtyři svazky

442

Též Bleiwes, Wido Bleiweis, často kazatel, jubilant slibů, zemř. 12.12.1766 v Hostinném. Zápisky
z Bleiveisových studií filozofie v Nyse dohochovány v NK, deponát františkánů, sign. T d 42.
443

Cathalogus bibliothecae Daczicensis ad S. Antonium de Pauda confectus a … Guidone Bleiveis protunc
concionatore ordinario. 84 listů, 4o - MZK, deponát františkáni Dačice, sign. D30.
444

Pamětní kniha, fol. 306v-307v - MZA, Františkáni Dačice, karton 34, sign. II 1.

445

Z jejího daru pak byly koupeny ještě další potřeby pro kostel. Tamtéž, fol. 328v.

446

„1718 pro conventus, vero necessitatib9, procurati sunt hoc Anno aliquot Libri“, tamtéž, fol. 329v.

447

Tamtéž, fol. 330r, 330v. Blíže neznámý dar také nejspíš řeholníci přijali v roce 1713, neboť takto jsou
datovány vlastnické zápisy kláštera v osmi tiscích ze 16. století. Viz Dokoupil-Vobr, 1973.
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další. 448) V dalších letech byly nakupovány všechny žánry běžně se ve františkánských bibliotékách vyskytující, nejvíce pak knih kazatelských. Velký nákup byl pořízen v roce 1732,
o pět let později zase bratři pořídili sedmidílné sebrané spisy sv. Bonaventury. Kromě toho
roku 1737 hraběnka Marie Terezie de Trautsohn (1679-1740), rozená z Weissenwolfu,
manželka nejvyššího císařského hofmistra Johanna Leopolda Donáta Trautsohna, paní na
zámku v Rudolci a častá donátorka peněz i liturgických cenností věnovala „mnohé knihy
různého druhu a ceny“. K pohodlnému studiu pak přidala také soupravu čtecího pultu
a židle k němu náležející. 449) Hraběnčin dar dokládají také její četné datované vlastnické
přípisky v samotných knihách, jen zřídka křesťanského obsahu, zpravidla jde o historii,
politiku a světské právo. Šlechtična své knihy označovala velkým mědirytovým exlibris. 450)
Mezi jejími knihami se nacházely také tři manuskripty ve francouzštině podle poznámek
opsané samotnou hraběnkou. Jedná se například o rozjímání o Boží milosti od Francoise
Louise de la Baume le Blanc a drobnou modlitební knížku Acte sur divers sujets. 451)
V katalogu z roku 1736 je na volném listě zapsán dar deseti homiletických knih získaný od františkána Benevenuta hraběte Deblina z Althardu, křtěného Jan Adam. Ten proslul již jako bohoslovec při studiích v Praze, zejména však jako kazatel v Olomouci. 452)
V 80. letech 17. století působil rovněž v Dačicích, a tehdy zde nejspíš zanechal část svých
knih. Z roku 1764 pochází menší knižní odkaz P. Urbana Horscheyského a záhy na to několik darů Josefa Jaroška, auditora olomoucké konsistoře, děkana filozofické fakulty
v Olomouci a děkana v Babicích.453)

448

Mezi nimi byla také Mystica Civitatis Dei od španělské františkánky Marie de Jesus z Agreda, tehdy ještě
umístěná v seznamu zakázaných knih, viz též výše v podkapitole o zakázaných knihách. Pamětní kniha,
fol. 330-333 - MZA, Františkáni Dačice, karton 34, sign. II 1. 330-333.

449

O jednotlivých nákupech cit. pamětní kniha uvádí: 1732 item hoc anno Bibliotheca acceverunt Canoniztae[!] 3, Libri theologici 2, Concionatorii 11 cum latinis Bibliis et Concordantijs. (fol. 335v), 1733 - 3
historici libri, 1734 biblia germanica, 1737 „Bibliotheca duobus Tomis novissimis Magni bullarij Rom: conventus expensis, ac demum plurimis diversa sortis multu aestimatis libris, de gratiosissima munificentia
Celsissimae Principis De Trautsohn, Dnae in Rudoltz, aucta, unaq3 sella redinatoria, cum pulpitu ad eandem
adaptando, donata est. (fol. 337r), 1740 comparata sunt Opera R.P. Joannis de La Haye (339v), 1742 comparata sunt omnia opera s. Bonaventurae in 7 tomis comprehensa (339v).
450

„Ex libris Mariae Theresiae comitissae Trautson nata comitissa de Weissenwolff. MDCC.“ - např. MZK deponát františkánů, sign. D34, D57, D65.
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MZK, deponát františkáni Dačice, sign. D92, D93, D107. Viz též Bohatta-Holzmann, 1900, s. 32; Dokoupil, 1972 s. 272-273; Vobr, 2000a, s. 227-229, zde několik konkrétních darovaných tisků.
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P. Benevenut zemřel v M. Třebové v roce 1718. O něm viz Wilhelm-Minařík, 1909, s. 95. Knižní dar viz
Dokoupil, 1972, s. 274.

453

Konkrétněji o darech viz Dokoupil, 1972, s. 274.
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Kromě historické a duchovní četby přibylo relativně nejvíce knih z různých podoborů
teologie. Odpovídá to i faktu, že v Dačicích tehdy fungovala formace juniorů (řeholníků
před slavnými sliby), dále rekolekční dům pro dočasné modlitební pobyty františkánů odjinud a roku 1755 bylo založeno klášterní (přinejmenším filozofické) studium. Spolu se zřízením studií také patrně došlo k nárůstu osobních knihoven řeholníků, na samotných knihách se objevují charakteristické poznámky „pro usu...“ nebo „pro singulari usu...“. Ve
„vlastním užívání“ měl takto několik knih jeden z prvních lektorů P. Marcianus Arndt.454)
Část knih, nejméně dvacítka svazků, byla též s lékařskou tématikou. Na jejich pořízení se
zřejmě podílel také bratr laik Efonius Eberle (Erble), známý rovněž ve městě a jeho okolí
jako dovedný lékař (†1806 v Dačicích). Dne 12. června 1847 zemřel v dačickém klášteře
kazatel a sakristián Reginald Alois Smolík, jehož zájem o církevní dějiny dokládá jeho
vlastnický přípis na blíže nespecifikovaném nejméně třísvazkovém rukopise křesťanské
historie.455)
V dačickém konventu bylo též opsáno několik hudebních rukopisů, které poté co
skončilo jejich běžné užívání na kostelním kůru skončily v prvním patře kvadratury
v bibliotéce. Dodnes dochovaných 35 čistě hudebních rukopisů obsahuje zejména mešní
skladby nebo křesťanská moteta. Písařem větší poloviny z nich (18) byl P. Faustin Kordík.456) Na opisování dalších not se v průběhu 18. století podíleli kněží Epiphanius Mařan
a Rogerius Křepelka. Rukopisné hudebniny doplňovaly i noty tištěné, zejména české
i jinojazyčné kancionály. Kromě vývoje fondu potkal drobnou změnu v 2. polovině
17. století i knihovní interiér. Z bezpečnostních důvodů byly v roce 1776 zřízeny nové
vstupní dveře z tvrdého dřeva pobité železným plechem. 457)
Po zrušení brněnského kláštera se do dačické knihovny dostaly relikvie po sv. Janu
Kapistránovi: jednak jeho vlastnoruční dopis psaný roku 1454 v Olomouci týkající se modliteb za tamější měšťany za jimi prokázaná dobrodiní (tzv. Filiantia) z roku 1454 a část
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Vlastnické poznámky podrobněji včetně dalších jmen řeholníků viz Dokoupil, 1972, s. 273-274.. Formace
juniorů a rekolekce viz Wrbczansky, 1746, s. 263. Studia viz Dokoupil, 1972 a Wilhelm-Minařík, 1909, s. 84.
455

„Historia Ecclesiastica“, později v konventní knihovně v Kadani, dnes u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.

456

Zemřel 17.3. 1787 v Dačicích Viz Dokoupil, 1972; týž, 1957a. Různé notové zápisy se údajně nachází
v celkem 97 rukopisech.
457

„Pro Bibliotheca novae valvae ferri lamina obductae factae“, viz pamětní kniha kláštera od r. 1750 („archivum novum“), s. 126 - NA, ŘF, rkp. 51.
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hábitu.458) Současně mohli řeholníci tajně převézt i určité množství knih, podobně jako
klášterní kroniky či světcův plášť, což však by musela potvrdit podrobná analýza provenienčních přípisků v knihách samých. Podobně byla údajně dačická bibliotéka obohacena
o další svazky z rušených konventů v Olomouci a Znojmě, zdá se, že řeholníci si své knihy
z jiných konventů nakoupili v aukcích.459)
Během první poloviny 19. století nebyla knihovně věnována větší pozornost, vznikl
v ní nepořádek a nové přírůstky nejspíš nikdo neevidoval. 460) Jelikož prameny nezachycují
všechny nákupy knih, známe z tohoto období pouze ty nejdražší, kdy šlo o pětidílnou německou encyklopedii pořízenou v roce 1827 a další třináctisvazkový naučný slovník nakoupený řeholníky o osm let později za přibližně 82 tehdejších zlatých. 461)
Teprve v roce 1846 byla sbírka nově utříděna a sepsána. Na příkaz kvardiána Anastáze Školaudy vytvořil kněz Benjamin Siruček svazkový katalog, poslední, jež byl
v Dačicích zpracován. 462) Soupis, který si stále ponechává dřívější oborové třídění
z počátku 18. století, ovšem P. Siruček nestihl dokončit, dopsal jej pouze po písmeno M
a zaevidoval v něm 2064 svazků. 463) Benjamin Siruček, mj. autor mariánských květnových
modliteb a rozjímání, 464) byl snad příliš zaměstnán přípravou svého dvouletého pobytu
v Palestině. Kromě správy konventní sbírky si P. Siruček si rovněž shromáždil osobní knihovničku, kterou zčásti po jeho smrti převzal provinciál Florián Březina a snad byla včleněna do pražského konventního fondu. Něco však zůstalo i v Dačicích, například Siručkův
vlastní cestopis Tagebuch der Reise nach Palästina 1849-1851.465) Benjamin Siruček byl
458

Dějiny kláštera od Anselma Spálenky z r. 1889 - NA, ŘF, 2927. Viz též Vitásek, 1871; Vitásek, 1871a;
Beringer, 1893, s. 194. Fotografie zavěšeného zarámovaného pláště vedle většího světcova obrazu dochována
v NA, ŘF, 2943. Kapistránův dopis na pergamenu nalezl ještě ve 30. nebo 40. letech 20. století P. Jan K.
Vyskočil. (Viz jeho výpisky - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Incipit: „Hnuato[?] viro Augustino Sinelterbrun nec non
.... Dorotheae unacum filiae eorum authoris ... amicis ordinis seraphici ... benefactoris devotissimi fratres
Joannes Capistranus“ - pečeť s Nanebevstoupením Krista. Celý text dopisu je v cit. výpiskách.) Dnes je relikvie pláště rozdělena na dvě části uložena v konventech v Praze a M. Třebové. Viz Beneš et al., 2004, s. 31.
459

Podobně byla ze zrušeného znojemského kláštera koupena v aukci křížová cesta. Viz Vitásek, 1871,
s. 299; Wilhelm-Minařík, 1909, s. 84; Knihovna a archiv františkánského kláštera..., 1871.
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Srov. Vitásek, 1871, s. 304.

461

Podle klášterní pamětní knihy „Archivum novum“ (ab a. 1750 - NA, ŘF, rkp. 51, s. 129) šlo o "Lexicon
reale germanicum - 5 tomi" a "13 tomi Lexici magni realis vel Conversationis".
462

Catalogus librorum bibliothecae Conventus Dačicensis ad S. Antonium de Padua … conscriptus sub guardianatu A.V.P. Anastasii Školaudy Praed. emer. a V.P. Benjamin Siruček praefati Ord. & Conv. Praed. Subsid.; 110 s. - MZK, deponát františkáni Dačice, sign. D 10.

463

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 32.

464

JČVK, pobočka Zlatá Koruna, signatura 1 JH 25.

465

MZK, deponát Františkáni Dačice, signatura D52.
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rovněž jedním ze sběratelů hudebních rukopisů, zpravidla duchovních písní s varhaním
doprovodem. Po jistém útlumu na počátku 19. století jich bylo opětovně v Dačicích několik
opsáno zejména ve 40. letech. 466)
Siručkův soupis dačické bibliotéky byl ještě později doplňován, v roce 1871 popisoval 2603 knih. 467) Přesto stále nebyl zpracován celý fond včetně všech nově získaných přírůstků, počet nezapsaných knih byl odhadován až na 400. Důvody byly jistě časové, neboť
další místní představený Benedikt Rosička, doložený k roku 1871, byl rovněž „vřelým přítelem a příznivcem šíření osvěty a pravé vzdělanosti, jakož i národní kultury.“ Jeho zásluhou měl konvent zařízeno předplatné Ottova naučného slovníku a některých periodik, například Světozor nebo další tituly politické „federalistické“. 468) Katalog byl používán i ve
20. století, na jeho konci (s. 109) se nacházejí zápisy vizitátorů z let 1889-1910.
Podle zpráv z druhé poloviny 19. století se v dačické knihovně nacházelo „mnoho
vzácných a krásných děl, zvláště českých“, hojně též z 16. a počátku 17. století, mezi nimi
například Veleslavínova i Melantrichova česká bible nebo kázání českých bratří tištěná
roku 1616.469) Kromě nemalého množství z nich popsaného již v katalozích ze
17. a 18. století také část této české literatury jistě pocházela z pozůstalosti zasloužilého
kazatele Bohumíra Severy (†1808 v Dačicích), jehož osobní sbírka údajně řadu knih
v češtině obsahovala. Po řeholníkově smrti se stala součástí konventní sbírky. 470) Jako „dosti pěknou“, snad nejen díky malovaným skříním, hodnotí knihovnu i pozdější dačický
kvardián Anselm Spálenka.471) V sakristii nebo chóru se tehdy mimo zmíněného také nacházely dva barokní misály se stříbrným kováním. 472)
Záhy po dokončení zmíněného Siručkova katalogu ovšem přestaly být nové přírůstky
ukládány mezi dosavadní knihy, soupis řeholníci přestali doplňovat a zřídili si novou bibliotéku s moderní literaturou. Tato příruční knihovna obsahovala již v roce 1884 dvě stovky
titulů v 500 svazcích. Z těchto hrubých čísel lze odhadnout, že nebyla zpracována

466

Výpisy J.K. Vyskočila - NA, ŘF, 1473, fasc. 8. P. Siruček byl údajně podepsán na jednom rkp. s datací
1900.

467

Srov. Vitásek, 1871, s. 303; Vitásek, 1871a.

468

Vše tamtéž. Elektronický přepis řádového nekrologia uvádí příjmení kvardiána „Rosnička“ místo „Rosička“ podle E. Vitáska.
469

Vitásek, 1871; Vitásek, 1871a s uvedením některých dalších titulů; Beringer, 1893, s. 194.

470

Vitásek, 1871, s. 303.

471

Viz jeho stručné dějiny kláštera z r. 1889 - NA, ŘF, 2927.

472

Beringer, 1893, s. 194 ; Bohatta-Holzmann, 1900, s. 32.

271

a pocházela hlavně z darů či pozůstalosti bratří, neboť inventář klášterního majetku odhadl
její cenu jen na 20 zlatých. 473) Ze zachovalých zpráv víme, že konvent měl na vlastní náklady objednáno italské řádové periodikum Acta Fratrum Minorum z let 1884-1890, časopis Blahověst (1889-90) nebo blíže neznámé čtyřsvazkové „meditationes sacerdotales“
koupené roku 1887 za 6 zlatých. 474) O dobrý rozvoj knihovny a pořizování těchto a dalších
užitečných děl značně pečoval P. Anselm Spálenka, původně vikář, od roku 1892 představený kláštera.475) Devatenácté století znamenalo pro knihovnu ale také úbytky. Několik
„vzácných českých tisků“ se totiž údajně do zemského archivu v Brně, na čemž mohl mít
podobně jako v Uherském Hradišti podíl archivář Antonín Boček, který si sbírku snad prohlédl a nabídl vybrané knihy k odkoupení. 476)
Nákupy nových děl neustávaly ani na počátku 20. století, takže bylo potřeba přikupovat nový nábytek pro uložení knih. Příruční knihovna se patrně nacházela v místnosti zvané
„cela sv. Bernardina“, neboť právě pro ni byla v roce 1906 koupena nová knižní skříň
z kvalitního modřínového dřeva za 16 korun.477) V roce 1911 pak byla pořízena ještě další
skříň, patrně o dost větší, neboť konvent za ni zaplatil 64 korun.478) Podle hlášení provincialátu byly od října 1907 do února 1910 nakoupeny jen u knihkupce Kotrby v Praze knihy
za více než 400 korun.479) Částka to není malá, uvážíme-li že v tomto období již značně
poklesl počet členů komunity, takže v dačickém konventu obvykle pobýval jeden kněz
a jeden až tři laici pečující o údržbu objektu a zahradu. Takže i starost o bibliotéku byla
obvykle svěřena jedinému zde působícímu knězi. V roce 1937 zastával tuto funkci Filip
Hladký, pozdější rektor řádové koleje sv. Antonína v Kroměříži. 480)

473

Inventář kostela a kláštera - NA, ŘF, 2930. Názor, že knihovna nebyla od poloviny 19. století používána
vycházející z absence dalších přípisů v Siručkově katalogu (srov. Dokoupil, 1972, s. 275, Vobr, 2000a) tedy
není přesný.
474

Poznámky pro archiv „archivio inserenda“ - NA, ŘF, 2929.

475

Tamtéž. Viz též Bohatta-Holzmann, 1900, s. 32.

476

Vobr, 2000a, s. 227-229. Současný inventární seznam fondu starých tisků Zemského archivu v Brně neeviduje vlastnické přípisy v knihách, takže pro ověření této informace by byla nezbytná provenienční analýza
celého fondu. Srov. též kapitola o knihovně kláštera v U. Hradišti.
477

„Armariolum novum ex ligno primi laricis factum est ad cellam s. Bernardini“. Viz Archivio inserenda NA, ŘF, 2929.

478

Tamtéž. Kvardiánem tehdy byl Beno Antonín Kůstka, diskretem Vojtěch Chvojan.

479

NA, ŘF, 2643.

480

P. Hladký se narodil 10.1.1902 v Praze, křestním jménem Vojtěch, do řádu vstoupil r. 1918, svátost kněžství přijal 1924, zemřel 15.3.1976 v domově pro starší kněze na Moravci. Viz Catalogus Ordinis Fratrum
Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, E 24 Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37; elektronický
přepis řádového nekrologia.
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V období druhé světové války měl klášter předplacen katolický týdeník Žena. Na
první pohled paradoxní titul pro řeholníky, však jistě sloužil zejména pro další věřící obyvatele Dačic a okolí scházející se v kostele a klášteře nebo pro nájemníky obývající tehdy
část objektu. Ovšem když 2. června 1942 prohledávalo celý klášter Gestapo, byl zmíněný
týdeník zabaven. 481)
Po zrušení kláštera v dubnu 1950 převzala správu bibliotéky Zemská a universitní
knihovna v Brně. Podle rozhodnutí kulturní komise Státního úřadu pro věci církevní
z 20. června 1950 nebyla zařazena mezi původní dvacítku interiérových knihoven určených
k ponechání na místě. Kvalita umělecké výzdoby byla ohodnocena jako „průměrná“, místnost nebyla rozměry nijak veliká a tak i toto rozhodnutí bylo stejné, jako i v případě dalších
srovnatelných františkánských knihoven v českých zemích.482) Nejprve byl knižní fond
přestěhován do premonstrátského kláštera v nedaleké Nové Říši. Náboženský fond jakožto
státní správce církevního majetku sice toto stěhování zakázal, ale jeho stanovisko bylo do
Brna doručeno až 26. srpna 1950, zatímco vlastní stěhování knih proběhlo již o dva dny
dříve.483) Jednalo se zřejmě o narychlo vytříděné na pohled vzácné knihy. Další část, asi
1200 svazků převzala Zemská a universitní knihovna zastoupená V. Dokoupilem až
16. května 1951.484)
Pravděpodobně v průběhu roku 1953 pak došlo k dalšímu přemístění fondu, a to do
depozitáře v zrušeném klášteře voršilek v Brně. Správy sbírky, stejně jako i ostatních jihomoravských klášterních knihovních fondů se svědomitě ujal Vladislav Dokoupil. V letech
1955-56 knihovnu nově zkatalogizoval, přičemž ponechal původní třídění Siručkova katalogu z 19. století, pouze přidal kategorii Z pro asi 400 knih v něm nenalezených. Kromě
nového lístkového katalogu485) byly výsledkem Dokoupilovy práce spolu s Jaroslavem Vobrem také soupisy rukopisů, inkunábulí a tisků z 16. století. 486) V roce 1964 se podařilo
Universitní knihovně po dohodě s dačickým museem, které budovu kláštera spravovalo,
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Archivio inserenda - NA, ŘF, 2929.

482

Např. Plzeň, Zásmuky, U. Hradiště.

483

Hlášení Zemské a univ. knihovny pro círk. oddělení KNV z 9.9.1950 - NA, SÚC, 109.

484

Protokol - NA, SÚC, 109, složka Hejnice [!].

485

Jeho digitalizovaná verze byla zpřístupněna online na www: < http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit.
6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 2481 záznamů - lístků.

486

Rukopisy: Dokoupil, 1957a. Prvotisky: Dokoupil, 1970. Tisky 16. stol.: Dokoupil-Vobr, 1973. Výběrový
soupis rukopisů viz též Tošnerová (ed.), 2004, s. 181-183. Obsahově se jedná zejména o rukopisné zápisy
kázání nebo duchovních cvičení a opisy tisků. Za zmínku stojí též cestopis Benjamína Síručka do Palestiny
z let 1849-1851.
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navrátit a instalovat knihy opět zpátky do Dačic do svých skříní, pouze rukopisy
a prvotisky již dříve oddělené od ostatních knih zůstaly v Brně.487)
Údaje o velikosti fondu z tohoto období kolísají mezi 2500 a 3000 svazky starých tisků, mimo nichž fond obsahoval 111 rukopisů ze 17.-20. století a 17 prvotisků. Nemalých
262 svazků pochází ze 16. století.488) Mezi zajímavější historické rukopisy patří německá
finanční instrukce pro rady dvorské komory z doby Leopolda I. a německý deník ze španělské epizody Karla IV. Pozornost zasluhují česká kázání, která dokládají velkou znalost
starší literatury u anonymního autora.489) Jiných 113 starých tisků popsal Dokoupil
v průběhu zpracování fondu jako bohemika a asi 15 z nich tehdy označil jako unikáty. Novější literatura z 19.-20. století s výjimkou 150 zachovaných svazků zmizela, nejspíš jako
sběrná surovina, ztráty se ovšem údajně nevyhnuly ani starším knihám a prvotiskům. 490)
V Městském muzeu v Dačicích zůstal antifonář opsaný roku 1776 pro soukromou potřebu
P. Konráda Přikryla, dlouholetého člena dačické františkánské komunity (†1808 tamtéž),
kniha darů a beneficií dačickému konventu z let 1749-96 a možná i další knihy. 491)
V roce 1996 byl knihovní fond spravovaný Moravskou zemskou knihovnou vrácen
řádu františkánů. Jelikož v dačickém konventu právě probíhala přestavba pro klášter karmelitek, byl fond přestěhován a uložen do řeholního domu v Moravské Třebové.
V skladištích Moravské zemské knihovny v Brně zůstaly deponovány pouze rukopisy
a prvotisky. V současné době je v historickém mobiliáři v Dačicích uložena novodobá klášterní knihovna řeholnic.
Knihovní místnost, jak již bylo popsáno výše, zřejmě pochází již z období vzniku
kláštera. Datování její výzdoby zatím nebylo pramenně podloženo, zřejmě ale spadá do
konce 17. nebo počátku 18. století, někdy před rokem 1726.492) Pro závěr 17. století hovoří
především stylová podobnost interiéru, zejména uzavíratelných skříní, jako u knihovny
v plzeňském klášteře. Knižní skříně rozmístěné okolo všech stěn jsou uzavíratelné, v horní
487

Dokoupil, 1972; Hejnic-Martínek, 1957; Tošnerová (ed.), 2004, s. 181; Machová, 2004.

488

Podrobnější obsahový rozpis, místa tisku, tiskaři i některá konkrétní díla viz Vobr, 2000a, s. 228.

489

MZK, signatury D29 (fin. instrukce), D34 (deník ze Španělska), D61, 71-75, 77 (česká kázání).

490

Srov. Dokoupil, 1972, s. 276-277. Údaje o velkosti fondu viz též F. Horák. Zpráva o svozu... (cit.); Dokoupil, 1957a; Vobr, 2000a, s. 227.

491

Inv.č. 6865, 6931. Viz soupis rukopisů muzea - Tošnerová (ed.), 2004, s. 181-182.

492

Na jednom z portrétů je vyobrazen František ze Solana jako blahoslavený. - Blahoslaven byl 1675, kanonizován 1726. Emanuel Poche a kol. (1977) uvádí: „knihovna vymalována v 1. pol. 18. stol.“ V. Dokoupil
(1972) klade vznik vybavení až do počátku 19. stol., tento omyl je ale zřejmý už na první pohled
dle odlišného slohu výzdoby, která je evidentně starší.
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části zakončené pozlacenými akantovými řezbami. Dřevěné rámy dvířek vyplňují malby na
plátně. Ve spodní polovině vyobrazil neznámý malíř květinové vázy opakující se téměř
identicky v několika variantách. Výrazně zajímavější je horní polovina dveří nacházející se
v úrovni lidských očí. Většinu výplní zdobí polopostavy řádových světců a učenců. Postupně je zde vyobrazen sv. Bonaventura, Mikuláš z Lyry, bl. Jan Duns Scotus,
sv. Ludvík IX., sv. Bernardin ze Sieny, sv. Jan Kapistrán, sv. Petr z Alkantary, laický františkánský bratr sv. Didak,493) terciářský poustevník sv. Konrád z Piacenzy, řádový misionář
bl. Bernardin z Feltre, sv. Jakub z Marky a sv. František ze Solana. Další dvě osobnosti se
nepodařilo identifikovat, první je titulován jako „s. Benevenutus episcopus“ a jako jediný
není oděn v hábitu, ale v biskupském oděvu, druhá neznámá podobizna nese název „ven.
Bernardin Bustensis“ Vzhledem k jejich titulům (svatý, ctihodný) stěží došlo během věků
k jejich zapomenutí a jedná se zřejmě o fiktivní výplody umělcovy či zadavatelovy fantazie. Přesto se pokusil zde připomenout i méně významné řádové světce a významné osobnosti, snad pro poučení návštěvníků knihovny, že kromě několika nejvýznamnějších
a obecně známých existují i další, připomínky hodní řádoví učenci a světci. Kromě případných atributů jim nechybí ani zavřená či otevřená kniha. Portréty jsou uzavřeny do vavřínových věnců, v horní a dolní části je doplňují stuhy, nahoře s názvy oborů
a odpovídajícím písmenem, což však stěží odpovídalo skutečnému uložení fondu, 494) a dole
se jménem vyobrazeného. Motivu františkánských vzdělanců se vyjímají dvě skříňová
dvířka s vyobrazením Ježíše jako Spasitele u štítku Bible a Božské srdce se stigmatizovanýma rukama a nohama přiřazené k humanistické tématice.
Skříň nalevo od vstupních dveří je jako jediná uzamykatelná a nejspíše tedy sloužila
k ukládaní zakázaných knih s omezeným přístupem čtenářů. Přesto malba její výplni dveří
nese nápis „Bible“. Mírně vyšší prostory pod lunetami klenby vyplňují menší skříňky
vhodné pro malé svazky. Jejich dvířkové výplně jsou zdobeny krajinnými motivy zobrazujícími různé františkánské kláštery v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Realisticky pojaté
budovy klášterů aspoň zčásti odpovídající skutečnému vzhledu jsou často zasazeny do fantaskní krajiny se skalisky nebo hustými lesy. Ve skřínce nad vstupem je takto vyobrazen
konvent dačický. 495)

493

Zde titulovaný jako „ Didakus Komputionis“.

494

Pro symboličnost vyobrazení knihovní klasifikace v rámci výzdoby prostor srov. Lehmann, 1918; týž,
1996; Loudová, 2003.

495

Srov. fotografii v obrazové příloze.
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Strop knihovní místnosti je klenutý a zdobený malbou. V jejím středu se nachází
Duch svatý v podobě holubice jako rozměrově malý, ale přesto ústřední motiv. Vpravo
nade skříněmi je vyobrazen svatý František se stuhou s textem pocházejícím z druhé sloky
svatodušní sekvence: „Veni pater pauperum“ (přijď otče chudých). Na protější straně pak
umělec spodobnil sv. Antonína z Padovy se zkomoleným textem stejného původu: „Veni
datum munerum“ (přijď dárce služebníků).496) Výzdoba je doplněna barokními andílky
nade dveřmi, okny, v rozích a obloucích klenby. Andílci mají okolo sebe citáty podle
12. kapitoly Prvního listu Korinťanům o darech Ducha svatého v centrálním motivu, jako
„jsou rozdílné dary, ale tentýž Duch“, 497) „jinému pak konání zázraků, ale v tomtéž Duchu“, „jinému dar prorokování“, „jinému dar vykládání jazyků“, „jinému dar uzdravování
v tomtéž Duchu.“ Zbylou část malby na klenbě vyplňují stínované obláčky, umělecky prosté ale obsahově výstižné vyjádření nadzemského ráje. Kazetové dveře s průhledem částečně krytým ozdobným kováním (mřížkou) jsou vsazeny do kamenného ostění. Ze strany
chodby je na ostění nahoře namalován text „Bibliotheca“, heslo „milost nastane větší, než
[dá] celá věda právní“498) a letopočtem 1887.

Fulnek, klášter kapucínů
Do Fulneku přišli kapucíni v roce 1622 a začali tam kázat.499) Již v roce 1624 však
museli kvůli moru město opustit. O návrat řeholníků do města usiloval záhy majitel panství
Jan František hrabě Bruntálský z Wrbna. V roce 1668 se podařilo získat i souhlas řádového
generála, avšak v důsledku sporů s augustiniány začala stavba až o šest let později. V roce
1683 byl klášter vysvěcen, v jeho blízkosti ještě vznikla Loretánská kaple. V roce 1695
vypukl ve městě velký požár a celý klášter i s kostelem shořel. Záhy byl však obnoven.
Fulnecký klášter, jedna z dominant města, byl ještě ve 30. letech 20. století nákladně
opraven pod vedením Zemského památkového ústavu v Brně a díky dotaci Ministerstva
školství. Za druhé světové války přešel klášter do vlastnictví Říše a kromě kapucínů se
v něm usídlili Němečtí rytíři. Rok 1945 a osvobozovací boje představovaly pro německý
496

Správně latinský text zní: „Veni dator munerum“.

497

Doslovně: „alteri fides in eodem Spiritu“.

498

„gratia fit pluris, quam tota scienta iuris, 1887“, v jednoduchém oválném medailonu uprostřed: „bibliotheca“.
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Jednalo se tehdy o již výše v souvislosti se zakázanými knihami zmíněného Bonaventuru z Köllnu
a jednoho bratra laika. Viz Lehner, 1903, s. 52.
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Fulnek katastrofu. Z 580 domů bylo 278 zcela zničeno, klášter však jakoby zázrakem vyvázl jen s rozbitými okny, poškozenou střechou nad kuchyní a pobořenými zahradními
zdmi. Po sistaci konventu byl interiér vyrabován. Městský národní výbor (MNV) usiloval
o zřízení muzea církevních dějin nebo jiné kulturní využití, avšak marně. MNV sice budovy v roce 1962 získal převodem z Náboženské matice, ale sloužily jako sklady podniku
Romo a dalších. Po několika letech však podniky objekt opustily, ten se stal volně přístupným a výrazně chátral. Budovy dále měnily majitele. V roce 1989 je získalo královehradecké družstvo Redas s úmyslem zbudování hotelu a koncertní síně, získané peníze však
byly zpronevěřeny. Vniveč přišlo i několik dalších plánů využití objektu, který stále více
chátral. Nakonec byl přece jen opraven kostel sv. Josefa, který slouží od léta 2006 jako
výstavní síň, koncertní, divadelní a kongresový sál.
Kapucínská knihovna existovala ve Fulneku už od příchodu řeholníků do města
v roce 1622. Za jejího zakladatele je považován místní pán Václav hrabě Bruntálský
z Wrbna (†1649) . Již od svého počátku se rozrůstala a mezi jinými knihovnami v českých
zemích patřila mezi středně veliké. Zmiňovaný katastrofální požár roku 1695 ovšem zničil
také celou knihovnu i s vybavením, takže musela být zcela budována znovu.
O jejím rozsahu v pozdější době máme přesné zprávy, dochovalo se hned několik katalogů, nejstarší je z roku 1734.500) Abecední svazkový soupis eviduje 472 jednotek bez
ohledu na počet svazků, duplikáty nebo přívazky, počet knih byl tedy o něco vyšší. Jen
o 25 let novější je katalog dochovaný v knihovně Slezského zemského muzea v Opavě.501)
Třetí, stručnější, jen šestistránkový abecední katalog, pochází z roku 1834 a vytvořil jej
knihovník Aemilianus502) na příkaz kvardiána Tomáše Boschovského. Eviduje
589 svazků. 503)
V roce 1753 byla z iniciativy provinciála Serafína z Głuchołaz zahájena tři roky trvající přístavba nového křídla řeholního domu obsahující mimo jiné též kapli pro nemocné
a knihovnu.504) Knihy zde byly umístěny v nevelké cele, neboť tato již za dvacet let nepo-
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Repertorium librorum in Bibliotheca PP. Capucinorum collectum Fulnecii in Moravia M.DCC.XXXIV. NA, ŘK, 178.
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Repertorium Librorum in bibliotheca Capucinorum Fulnecae. Collectus MDCCLIX. Knihovna Slezského
zemského muzea v Opavě, signatura TC 197.
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P. Aemilianus, světským jménem Josef Schimeczek, narozen 7.4.1804, řeholní sliby složil v roce 1832.

503

Dochován v ZA v Opavě, fond Kapucínský klášter Fulnek, neinventarizován. Za laskavé upozornění na
jeho existenci děkuji Petru Tesařovi.
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Zahradník, Pavel a Macek, Petr in Foltýn, D. a kol., 2005. s. 426.
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stačovala a fond se opět stěhoval do nových prostor v bývalém provincialátu, zatímco
v původní místnosti byla zřízena běžná řeholní cela s provizorním vybavením. Nové umístění bylo vytvořeno z dřívějšího provincialátu v prvním patře východního křídla. Místnost
bratři nechali opatřit dvoukřídlými železnými dveřmi chránícími před ohněm. Knihy byly
uloženy v barokních skříních, vše na náklady jistého Pausea, faráře v nedalekém Suchdolu.
Současně nebo později byl na strop připevněn olejový obraz neznámého obsahu. Podle
katalogu z roku 1834 lze odvodit, že skříně zde byly celkem čtyři, každá s šesti policemi.
Toto vybavení zůstalo v určité míře zachováno minimálně do roku 1995,505) na začátku
21. století však již bylo ve stále více chátrajícím objektu zničeno. O jeho vzhledu si můžeme zlomkovitě udělat obrázek z fotografie části skříní na novinovém výstřižku dochovaném ve složkách v archivním fondu konventu.506)
V roce 1899 bylo ve fondu 1280 svazků a spravoval jej kvardián Ildefons Komárek (1855-1921). Na požádání byly knihy přístupné i zájemcům mimo řád.507) Dochoval se
neúplný inventář z 1. čtvrtiny 20. století, který eviduje jen asi 420 svazků, zejména novější
křesťanské, ale i beletristické, historické nebo přírodovědné literatury. 508) Jednalo se tedy
o doplněk soupisu starších knih zachycující jen nové přírůstky.
Po vystěhování řeholníků po nastolení komunistické vlády měla být knihovna spolu
se všemi jinými z území českého Slezska svezena do Slezské studijní knihovny
v Opavě.509) Přibližně 3200 svazků bez „cenných rukopisů a prvotisků“ se podle oficiálních
materiálů ocitlo v Opavě. Totéž číslo se objevuje i na smlouvě o převodu fondu z majetku
Náboženské matice Slezské studijní knihovně v roce 1955. Knihy fulneckých kapucínů
byly společně s fondy krnovských a opavských minoritů „tříděny“ zaměstnanci
a spolupracovníky Slezské studijní knihovny na konci listopadu 1950.510) Výsledkem bylo
nové oborové rozčlenění a výběr nejcennějších knih, čímž došlo k vzájemnému smíšení
fondů bez ohledu na dřívější vlastnictví.
Ve Slezské studijní knihovně byly svezené knihy uloženy ve vlhké garáži na dvoře ve
zcela nevyhovujících podmínkách. Jednalo se o důsledek nezájmu tehdejších vedoucích
505

Dědková, 1995, s. 31.
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ZA Opava. Reprodukce viz obrazová příloha.
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Bohatta-Holzmann, 1900, s. 40.
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12 s. ZA Opava, Kapucínský klášter Fulnek, sign. XXII.
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Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven v Čechách a na Moravě. 31.3.1952. Dochováno mj. v NA, SÚC, č. 56.
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Kynčil, 1950, s. 565.
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pracovníků o správu církevních pozůstalostí a zároveň nemožnost prosadit téměř jakékoli
výdaje navíc spojené s převzetím klášterních knihovních sbírek. Je možné, že část fondu
byla předána Sběrným surovinám. 511)
V knihovně Slezského zemského muzea v Opavě se skutečně zachoval bohužel neznámý počet knih s fulneckou kapucínskou proveniencí. Jiných asi 700 svazků starých tisků včetně jednoho prvotisku bylo v restitucích vráceno řádu z depozitářů Památníku národního písemnictví. Pravděpodobně byl tedy fond ještě jednou někdy přebrán a hodnotnější
část převezena do Čech. Novější literatura, která byla vzhledem ke složení fulneckého obyvatelstva především německá, se však patrně jevila jako bezcenná a mohla být zničena.

Hájek u Unhoště, klášter františkánů
Poutní místo v lesíku nedaleko Unhoště bylo založeno a postaveno Floriánem Jetřichem Žďárským, pánem na Kladně, jeho základ - Loreta byla postavena v letech 1623-25.
O duchovní správu místa se nejprve staral poustevník a kněží z okolí. Ti ovšem nestačili
návalu poutníků, proto podle otcovy vůle požádal Floriánův syn František Adam Eusebius
Žďárský512) roku 1659 františkánskou kapitulu o zřízení kláštera. Ještě téhož roku sem byl
poslán doktor biblistiky P. Donulus Palea (Pleva), kterého si zakladatel přímo vyžádal spolu s dalšími dvěma bratřími, kteří se prozatímně ubytovali v poustevně. Hrabě Adam Eusebius založil klášter pro celkem dvanáct řeholníků, stavba proběhla v letech 1663-1681. Hájecká Loreta byla rovněž záhy vybavena bohatým stříbrným a postříbřeným liturgickým
náčiním. Samotný konvent, navíc v té době ještě ve výstavbě, nebyl zřejmě pro uložení
takovýchto cenností shledán dostatečně bezpečným, proto toto liturgické náčiní okolo roku
1670 řeholníci umístili v knihovně nedalekého pražského novoměstského konventu.513)
O roku 1676 v Hájku fungoval noviciát, po roce 1734 též juniorát pro řeholníky po časných
slibech.514)
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Zpráva Bohumila Nuska z roku 1644 v osobní pozůstalosti M. Suché, Archiv města Plzně, i.č. 60. Za laskavé přiblížení poměrů ve Slezské studijní knihovně též srdečně děkuji jejímu pozdějšímu vedoucímu, svému
otci Lubomíru Bajgerovi.
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Hrabě František Adam zemřel 5.4. 1670, jako dobrodinec a příznivec řádu byl pohřben ve františkánském.
hábitu.
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Za válek o dědictví rakouské byl v letech 1741-43 často „navštíven“ francouzskými
vojáky obléhajícími metropoli a požadujícími po řeholnících jídlo a ubytování. Loretánský
poklad byl údajně zachráněn - schován v zazděném komíně, o knihách zprávy nemáme,
zřejmě se jim nedostalo žádné škody. 515) Za vlády Josefa II. měl být původně klášter dvakrát zrušen (1786 a 1789), pokaždé však byl císařský dekret odvolán a došlo k snížení početu členů řádové komunity. Při prvním plánovaném zrušení však byl zabaven a do Prahy
odvezen místní loretánský poklad, který byl následně vrácen už jen zčásti. 516) Na počátku
20. století začal v konventu kromě obsluhy poutí fungovat ještě exerciční dům pro kněze.
Za druhé světové války byl v klášteře umístěn Archiv Země české, ale řeholní život se po
válce rozvíjel dále. Opět zde byl zřízen noviciát a kromě asi 3 řeholníků s profesí zde pobývalo okolo 28 kandidátů na vstup do řádu. Po zrušení roku 1950 byl v objektu zřízen
internační tábor pro řeholní mládež z celé země a později i po kněze. V září 1950 zde bylo
soustředěno 46 mladých řeholníků, kteří zde měli být „školeni.“ Celkem v Hájku dle plánu
mělo být soustředěno 77 mladíků ve věku 16 až 18 let, z toho 23 františkánů převezených
z tábora v Bohosudově, 18 jezuitů eskortovaných z Velehradu, 14 benediktinů z Králík
a 20 salesiánů dovezených z Oseku.517) Roku 1951 byli tito mládenci převezeni jinam a do
Hájku zase transportována část vězňů z Želivi. V červenci 1952 pobývalo v internačním
klášteře Hájku celkem 58 duchovních, pět kněží označených jako „reakční skupina“ bylo
posláno zpět do Želivi. V táboře vládl přísný denní řád. Pokud někdo odmítal jeho důslednější dodržování nebo zapojení do pracovního procesu, byl mu „zastaven přísun potravinových zásilek, úplně omezeny návštěvy, zvýšen poplatek za ubytování“. 33 duchovních bylo
dosud v dubnu 1953 kvůli „chování“ eskortováno k výkonu trestu do nápravných zařízení
v Kutné Hoře.518)
„Nápravný internační klášter“ zřídil také pro „výchovu“ mladých řeholníků vlastní
knihovnu, a to již na samém počátku své existence, v červenci 1950. Tehdy obsahovala
158 titulů. Fond obsahoval i knihy T.G. Masaryka, M. Twaina (Dobrodružství Toma Sawyera), Káju Maříka nebo několik děl technických, z větší poloviny se ale jednalo
o literaturu propagující státní zřízení, tedy knihy socialistické a „protiimperialistické“,
menší část tvořila tzv. nezávadná beletrie a historická díla. Mezi knihami se jako kuriozita
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vyskytoval i breviář původně sloužící františkánovi Janu Baptistu Bártovi, který v Hájku
pobýval ve válečných letech.519) Kádrový referent tábora ještě žádal 29. července 1950
Státní úřad pro věci církevní o dalších asi 200 knih,520) celkem tedy „nápravný tábor“ mladých řeholníků disponoval knihovničkou o asi 350 svacích. Po ukončení fungování centralizačních řeholních táborů byl od poloviny 50. let objekt využíván jako skladiště armády.
Františkánský klášter jej získal v 90. letech zpět v zuboženém stavu a prakticky bez vybavení, postupně probíhají jeho rekonstrukce.
Již dva roky po příchodu prvního františkána do Hájku nalézáme první zmínku
o knize. Představený P. Adam Mindlent (†1669) se tehdy postaral o pořízení tištěných životopisů františkánských osobností a světců Martyrologium franciscanum (Paříž, 1638).521)
Hájecká knihovna měla zároveň již od samého počátku svou vlastní místnost. Ve smlouvě
se staviteli Carlem Luragem522) a jeho polířem a posléze následovníkem Giovanni Domenicem Orsim z 28. března 1663 je knihovna výslovně zmiňována mezi jinými součástmi kláštera.523) Samotná výstavba pak probíhala až po smrti hraběte Adama Eusebia, okolo roku
1682. Současně s knihovnou, patrně ve stejné místnosti, byl v souladu s tehdejšími řádovými předpisy zřízen také archiv. Tato místnost se nacházela v západním křídle
v sousedství provincialátu, pohostinek a prostorů pro rekreaci. 524) V roce 1683 již byla
místnost vybavena skříněmi a „připravená pro rozestavění knih.“525) Tato stavba probíhala
za kvardiána Theodula Machalína, který konventní sbírce „věnoval“ knihy, jež měl ve
svém vlastním užívání. Přinejmenším roku 1680 takto konventu předal blíže neznámé sou-
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P. Bárta se narodil 18.3.1921 v Příbrami, v Hájku pobýval od počátku 40. let, mimo léta 1942-43, kdy byl
na nucených pracech v Aschersleben. Nelze vyloučit, že v Hájku zanechal i další své knihy nebo že zde pobýval při zrušení komunity v dubnu 1950. Zemřel 9.12. 1982.
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„Insert. 1662 opera p. Adami Mindlent“ - poznámky v katalogu z r. 1883 - viz níže.
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borné vydání církevních otců vytištěné roku 1509 v Benátkách, které získal darem od jistého Tomáše Češňovského během svého pobytu v Jindřichově Hradci. 526)
O fungování hájecké knihovny se, stejně jako u jiných konventů, zajímal ministr provinciál Sannig, dokonce už před zvolením do čela provincie. Je to zřejmé z níže popsaných
katalogů. Rovněž v požárních předpisech pro ještě nedostavěný konvent ze 17. dubna 1675
píše, že „má být vyhlédnuta bezpečná cela pro kostelní náčiní, nábytek, knihy a archiv,
kam by se mohly v případě ohně uschovat.“527) Sannig věnoval hájeckým bratřím přímo
část své osobní knižní sbírky a zařídil také převezení svazků z pražské konventní knihovny,
mimo jiné také část z daru lékaře Jana Polentziho. Na předávání knih se podle poznámek
v knihách podílel v Praze bratr Placid Kavka, snad pražský knihovník. 528) Více svazků kázání od sicilského terciáře Benedikta Fidelis de S. Philippo věnoval za přičinění prvního
kvardiána Basila Scriby (Skriby) farář pražského kostela sv. Václava „na Zderaze“ Kašpar
Marcarius v roce 1672.529)
Starost bratří ale nezůstala pouze u bezpečného uložení knih, neboť ty byly velmi záhy také sepsány. Nejstarší katalog hájeckých svazků pochází z let 1670-73 a je součástí
pamětní knihy konventu.530) Knihy ještě nebyly nijak osignovány, jejich nízký počet ani
nevyžadoval zvláštní utřídění, soupis nejspíš vznikl z popudu lektora filozofie a pozdějšího
provinčního ministra B. Sanniga. I přes absenci signatur byly knihy ve skříních rozděleny
podle oborů, neboť jsou takto i v soupise seřazeny. Během asi deseti let působení v Hájku
se bratřím podařilo shromáždit více než dvě stovky knih. 531) Spíše než o zásluhu jednoho
učeného řeholníka šlo o kolektivní spolupráci více bratří, rovněž zmiňovaný inventář je
psán třema různýma rukama a to nejspíš současně nebo v krátkém časovém rozpětí, neboť
záhy byl zpracován soupis nový a tento pozbyl svého účelu.
Snad opět z direkcí Bernarda Sanniga, již jako provinciála, byly knihy někdy po roce
1673 nově podrobněji roztříděny, přesně osignovány a sepsány. Jednotlivé třídy zastoupené
526

„Thomas Czessniowský 1655 dono cessit ad simpl. usum Fri Theobaldo [sic] Machalin Novae Domi existenti 1640. Ab eodem relictus eest pro conv Hajec. 1680“, poznámky v katalogu z r. 1883, viz níže.
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v signatuře velkým písmenem, dále pokračující formátem označeným minuskulí
a pořadovým číslem (např. D.a.12 nebo O.a.LIV) zůstaly v užívání až do 20. století. Také
tehdy vzniklý katalog,532) který byl používán až do 19. století, jak svědčí záznamy přírůstků
nově vydaných knih i poznámky o prováděných revizích. Z nich je zřejmé, že o knihovnu
bylo soustavně pečováno a to jak po stránce doplňování tak ochrany, neboť během dvou
století došlo k ztrátám jen minimálního množství knih. Katalog je, jako i další františkánské
soupisy pocházející z této doby, zpracován velmi pečlivě a kromě místa a roku tisku obsahuje také sloupec s uvedením jazyka díla. Na konci je přidán abecední rejstřík autorů, který
však již nebyl doplňován o pozdější přírůstky. Pečlivost katalogizátora ovšem vycházela
spíše z direktivy shora, než z vlastní iniciativy, což naznačuje neúplnost katalogu. Pečlivě
zpracováno bylo jen 14 tříd (A-O), zbylých sedm dopsal neznámý bratr až o sto let později,
někdy po roce 1787.
V nákupech knih na sklonku 17. století. (1696 a 1697) pokračoval představený kláštera Cherubín Štěpánovský (†1743). Ten působil v hájeckém konventu i na počátku
18. století, již ne jako kvardián, pouze jakožto kazatel, ale i tehdy (např. v roce 1736) se
zasloužil o pořízení nových knih. 533)
Ve zmíněném neúplném katalogu je původní rukou ze 70. či 80. let sedmnáctého století popsáno 1247 svazků, celkem jich mohlo být přes 1,5 tisíce, což ukazuje na veliký rozvoj knihovny již v samotných počátcích kláštera. Knižní sbírka vděčí svému rozkvětu
zejména kvardiánovi Basilu Scribovi. Kromě výše zmíněného daru kazatelských knih snad
využil svého postavení zpovědníka fundátora konventu hraběte Františka A.E. Žďárského
a při kontaktech s ním se mu podařilo získat od něj peníze na knihy nebo přímo knihy samotné. Největší rozvoj bibliotéky pak nastal v první polovině 18. století, datované vlastnické poznámky v knihách pochází z let 1685, 1691 1698, 1707 1708, 1726, 1731 a 1744.534)
Během dalších dvou věků (do poloviny 19. století) se její objem asi zdvojnásobil na přibližně 3 tisíce svazků (podle přípisů v katalogu). Nejvíce přibývala díla asketická, modlitby
a duchovní četba. Hájecký konvent nejspíš sloužil jako rekolekční pro pražské i jiné řeholníky, pro něž zde byla pořádána duchovní cvičení. Podobně pozůstatkem po působení
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Cathalogus bibliothecace hajececnsis, vazba: papír potažený kůží s válečkovým slepotiskem - NA, ŘF,
inv.č. 623, rkp. 230. Srov. též poznámky J.K. Vyskočila NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
533

Podle poznámek v katalogu z r. 1883.

534

Srov. poznámky v katalogu A. Spálenky z r. 1883 - viz níže.
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P. Claudia Pauli, kazatele, opavského kvardiána a novicmistra je jeho vlastnoruční rukopis
osmidenních exercicií uložených později v hájecké knihovně.535)
Významným rokem pro bibliotéku a pořádek v ní byl 1770. „Celá knihovna byla na
způsob pražské předělána (reformata) a do chybějícího pořádku zpět uvedena [péčí českého] řádového kazatele Desideria Lebedy,“ zaznamenává událost řádová kronika. Pomocníkem P. Lebedy, mimo jiné kvardiána a obnovitele knihovny ve Slaném (†1787), byl Serafín Lehner, hájecký vikář a kazatel (†1789 v Hájku), který vlastníma rukama opravil nebo
svázal neuvěřitelných více než 1200 knih. Nápomocen mu byl také P. Romuald Hlavsa (†1778), jenž na svazky namaloval signatury a označil je vlastnickými poznámkami.
Reorganizace knihovny byla hotova následujícího léta, kdy byly všechny knihy uloženy dle
pořádku. Pro ten účel musel ale ještě bratr Jáchym Roth přidělal dvě nové skříně
s policemi. 536) Reformováním knihovny „na způsob pražské“ měl kronikář snad na mysli
oborové třídění, které je skutečně vzájemně dosti podobné, až na několik odchylek. Ohledně reformování třídění se však mýlil, knihy byly těchto oborů zastoupených písmeny roztříděny už na konci 18. století.
Na hájeckou knihovnu pamatoval také příznivce řádu Jan František Ludvík
z Talmberka. Již v roce 1704 věnoval bratřím konvolut více děl asketických, protireformačních i právních z 1. poloviny 16. století.537) Hlavní obohacení však zajistil až po své
smrti, kdy svým testamentem rozšířil knihovnu bratří v roce 1731 o část své šlechtické
sbírky. Soupis odkázaných knih vytvořený při jejich předání do Hájku v témže roce obsahuje 221 jednotek.538) Na šlechtickou knihovnu obsahoval dar překvapivě velké množství
různých kázání, hojné v něm byly též dějiny, nejvíce českých zemí, dále učebnice filozofie,
mluvnice, medicíny a některých věd. Kromě několika knih o vojenství odpovídalo obsahové složení Talmberkova odkazu průměrné klášterní bibliotéce se zvláštním důrazem na
historii. Kromě františkánských děl zde najdeme zastoupenu i karmelitánskou spiritualitu.
Talmberkovy knihy byly v hájecké knihovně uloženy odděleně od ostatních. Kromě samo-
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Disciplina monastica seu Locutio Dei ad correligiosi In sacra octidiana exectitiorum spiritualium solitudine commorantis. Pro usu Patris Claudii Pauli propria manu conscripta Anno 1774. Později v konventní knihovně v Hájku, signatura Oa XLIV, nyní u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.
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Pamětní kniha kláštera, s. 312 - MZA, Frant. Dačice, rkp. 6.
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Podle poznámek v katalogu z r. 1883.
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Soupis dochován jednak jako samostatný svazek Consiogantio Librorum Tallenbergionum, 14 s. (sešité
listy bez desek) - NA, ŘF, 3228, a také v pamětní knize konventu - NA, ŘF, inv.č. 423, rkp. 31. Opsán je
rovněž v pozdějších katalozích - viz níže. Srov. též Kašpar, 2005, s. 242-243. Jedním z dochovaných rukopisů
z daru je „De iusticia et iure“ uložený v pražském konventu u P.M. Sněžné, nesignováno.

284

statné kategorie, kterou tvořila tato knižní pozůstalost v pozdějších katalozích, to dosvědčuje i samotný nejstarší soupis Talmberkových knih, který jeví známky revizí a obsahuje
i poznámky o ztrátách. Z tohoto soupisu jsou zřejmé i původní signatury knih v Talmberské
bibliotéce. Podobně jako u františkánských sbírek byly setříděny do oborů zastoupených
písmeny, jejich pořadí a rozdělení ale více odpovídala světským zájmům šlechtice.539)
Při zmíněných pracech v knihovně prováděných okolo roku 1770 Desideriem Lebedou zřejmě vznikl i knihovní katalog, dnes však neznámý. Dalším dochovaným soupisem
bibliotéky je tedy až katalog, který v roce 1857 zpracoval Severin Türk, místní kvardián
a arcibiskupský notář.540) Podle úvodní pozdější poznámky eviduje celkem 2421 svazků
knih, snad včetně pozdějších přípisů prováděných několika řeholníky. Mezi nimi nechyběly
ani staré tisky ze 17. a 18. století, snad se jednalo o osobní pozůstalosti řeholníků nebo jinde nezaznamenané dary dobrodinců. Dosavadní oborové třídění bibliotéky bylo ponecháno,
P. Türk v knihovních záznamech evidoval stejně jako u nejstaršího hájeckého soupisu také
jazyk knihy, neboť ze stylizovaného latinizovaného titulu nebyl dosud zřejmý. Oborově
seřazený katalog je doplněn o abecední rejstřík autorů.
Z neznámých důvodů však tento soupis již po 25 letech ztratil svou funkčnost, neboť
v roce 1883 sestavil místní vikář a kazatel Anselm Spálenka za kvardiána Berarda Vařečky
soupis nový. Existuje ve dvou exemplářích - koncept na volných listech a krasopisný opis
ve vázaných deskách.541) Svázaná podoba je skutečně kaligrafická, jednotlivým oborům
předchází titulní list se zdobenými iniciálami a kaligrafickými nápisy, ořízka knihy je zlacená. Verze na volných listech byla užívána patrně přímo v knihovně, je na ní řada pozdějších přípisků a revizních značek. Vázaný katalog byl určen spíše pro archiv, přípisků je
v něm poskrovnu. Rovněž nebyl zcela dokončen, knihy v oborech O až R zde vůbec nejsou
zapsány a čtenář je odkázán později připsanou poznámkou: „vide cat[alogum] 1um!“ („viz
první katalog“). Obě dochované podoby mají na konci autorský abecední rejstřík. Nebyl
a z prostorových důvodů ani nemohl být doplňován o později dopsané knihy, a tak jej nahradil nový rejstřík na samostatných malých lístcích. P. Spálenka byl uvědomělý zejména
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Podle obsahu zapsaných knih lze třídění částečně zrekonstruovat: A Bible, F obojí právo, G a H kázání,
K světské dějiny, L české i v menší míře světové dějiny, životy svatých, antické dějiny, N astronomie,
O politika, P světové dějiny, herbáře, chemie, Q liturgika (starý perg. misál), R varia (slovníky, hagiografie,
postní kázání).
540

Zemřel 6.1.1874 v Hájku jako senior provincie. Jím podpesaný a datovaný katalog je uložen v knihovně
u P. Marie Sněžné v Praze, nesignován. Viz též Beránek, 1979, s. 227.
541

NA, ŘF, inv.č. 2643 a tamtéž, inv.č. 624, rkp. 231.
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františkánských spisovatelů, neboť k svému katalogu v nesvázané podobě přidal ještě navíc
rejstřík děl českých františkánských autorů v katalogu uvedených. Knižní evidence je velmi
pečlivě zpracována, podrobně, pečlivě i čitelně uvádí všechny nezbytné údaje včetně místa
a roku vydání. Utřídění knihovny a signatury ze 17. století byly ponechány, starší již nepotřebný katalog pak uložen v archivu.542) Obsahové složení knihovny bylo pro františkánské
konventy typické - nejvíce zde bylo kázání, pak duchovní četby, morální a scholastické
teologie a historie včetně legend a životopisů svatých. Díky své pečlivosti nebo snad historickému uvědomění zaznamenal autor soupisu Anselm Spálenka u mnohých knih také provenience a darovací přípisy obsažené v knihách, dále poznámky o vazbě, ilustracích, stavu
či poškozeních knihy. Spálenkův pozitivní vztah ke knihám, zvláště již tehdy starším, je
více než zřejmý, stejně jako jeho schopnost se v nich orientovat. Péče o knihy neznamená
jen jejich utřídění ale i fyzickou ochranu, čehož si byl kvardián Berard Vařečka rovněž
vědom, když nechal v roce 1888 svázat celkem 35 starých tisků zejména ze 17. století.543)
Velká popularita mariánského poutního místa v blízkosti Prahy se odrážela i v české
literární tvorbě. Ve svých knihách píší o Hájku jezuité Bohuslav Balbín, Jan Tanner (16231694) a celou svou knihu mu věnoval také 70. letech 17. století františkán Jindřich Labe
využívajíce především zápisky v klášterní kronice.544) Na dílo Labeho navázal roku 1718
další františkán Damascen Marek (1664-1725), který působil v Hájku jako kazatel a svými
promluvami přitahoval a duchovně osvěžoval četné poutníky. 545) Jeho kázání byla vydána
posmrtně jako „Trojí chléb nebeský“ vytištěný v Praze u Karla Jana Hraby. 546) Tiskař
K.J. Hraba patřil mezi příznivce františkánského řádu a kromě toho, že pro ně tiskl, rovněž
jim knihy fyzicky věnoval, i když známe jen jedinou takovou knihu a to jím samotným
vytištěné dvousvazkové dílo Historia de primatu & praerogativis Episcopi Romani od jezuity M. Větrovského věnované bratřím v Hájku r. 1731, rok po vydání díla. 547) Na poutníky do Hájku pamatoval P. Marek zpracováním a vydáním průvodce s dějinami místa, mod542

Poznámky J.K. Vyskočila, viz výše.
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Složený podepsaný list s jejich soupisem datovaný 1.6.1888 je vložen do cit. katalogu z roku 1857.
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Malus Inter Ligna Sylvarum Cantic. 2, seu Historia D.V. Lauretanae, quae in Sylva sacra (vulgo Hagek) ...
celebratur. Pragae : in Magno Collegio Carolino, typis Georgii Labaun, 1689. Strahovská knihovna premonstrátů - sign. AO SVII 42 nebo Provinční knihovna kapucínů Praha-Hradčany - sign. M 726. Záhy nato též
česky Hájek svatý, milostí Boží a velkými dobrodiními Panny Marie krásně se zelenající. Praha, 1690. Knihopis 4656. Srov. Houška, 2000, s. 3-5, kde se rovněž nachází popis další barokní literatury o Hájku, nebo
Šťovíček, 2000, s. 35. Viz též Jungmann. Historie literatury české, č. V/1188.
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Houška, 2000, s. 4-5.
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Knihopis č. 5185.
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Podle poznámek v katalogu z r. 1883.
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litbami a písněmi, i když své autorství v samotném dílu skryl. Pod názvem „Vůdce cesty
všech pobožně putujících do Hájku svatého“ ho opět vytiskl K.J. Hraba, a to jak v češtině,
tak pro německy hovořící v jejich jazyku. 548) P. Marek měl pro své soukromé užívání jedno
vícesvazkové vydání Vulgaty, kterou jistě bohatě při tvorbě svých promluv využíval. 549)
Další hájecký kazatel Wulfram Wobratanský vlastnil pro svou osobní potřebu rukopis
přednášek Theologia sacra breviter compendiata z roku 1758.550) Jednu knihu kázání
vlastnil také P. Dominik Manlicher.551)
Svou soukromou sbírku měl také místní kvardián Matouš Říha a po jeho smrti
29. června 1798 se patrně stala součástí konventní knihovny v Hájku. 552) Další soubor knih
pro své soukromé užívání měl bratr laik Julián Steiger někdy též zvaný Berger, který
v Hájku působil od roku 1794 jako lékárník (†1804). Poznámku „pro simplici usu“ s jeho
jménem měly nejméně dvě lékařské knihy, které ovšem byly také řádně zaevidovány
v konventní knihovně.553) Knihu o podstatě a vykonávání svátosti smíření od premonstráta
Philiberta Straky zase vlastnil kooperátor Filip Wiesner (†1814). Své „s oukromé“ knihovničky měli háječtí kazatelé i v 19. století. Například německé vydání Nového zákona
vytištěného v Praze roku 1817 vlastnil P. Monald Thon, rovněž místní kvardián (†1858).
Knihy v osobním užívání měli v Hájku v průběhu 18. a 19. století ještě tito bratři: kazatel
Arnulf Tejmal (†1765), Martin Tábor (†1766), exhortátor a ředitel chóru Protasius Nedvěd (†1781), laik Paschal Zima (†1822) nebo Rogerius Třebícký (†1856, užíval knihy kázání, ale také anatomii). 554) Dále v Hájku skončily šestidílné Sitten-Lehr über die Evangelische Wahrheiten (Augspurg, 1762) užívané plzeňským knihovníkem Kristiánem Hor-
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České vydání - Knihopis č. 5186, německé: Weeg-Gefährt... Více o průvodci viz Houška, 2000, s. 4; Elbel, 2001, s. 79 a 119 nebo Sládek, Miloš. Hájek v české literatuře počátku 18. století. Posel z Budče,1995,
č. 9, s. [4-6]. Markovo autorství identifikoval Ant. Podlaha v knize Posvátná místa království českého, arcidiecese pražská. Díl 7. Praha, 1913, s. 244. Další barokní lit. o Hájku (např. Knihopis 15702) viz Ornová, 2000.
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Podle katalogu z r. 1883.
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Později se dostal do fondu knihovny v Hájku, ssign. De 49, dnes v klášteře u P. Marie Sněžné, nesignová-

no.
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Též Mannlicher, kazatel, kvardián, † 1843 v J. Hradci. „P. Dominici Mannlicher francisani“ - poznámka
v katalogu z r. 1883.
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Nasvědčuje to vlastnický přípis P. Říhy („Pro simplici usu Mathaei Rziha 1766“) na rukopisném kompendiu morální teologie podle přednášek lektora B.P. ve wrocławském klášteře. Později v hájecké knihovně,
sign. Ee54, dnes u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.
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Podle katalogu z r. 1883. Např. u Conspectus medicinae theoretico-practicae. Halae, 1724 přípisek „Insert.
1766 Pro usu Juliani Steiger“.
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Vše podle poznámek v katalogu z r. 1883.
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nischerem, které sem byly zřejmě poslány po smrti řeholníka z pražského provincialátu
jako nepotřebné duplikáty.555)
Hájecká knihovna si v 17. a 18. století nemohla stěžovat na nedostatek dárců, kteří by
její sbírku obohacovali. Nejčastěji jimi byli duchovní z okolních obcí. V říjnu 1701 například věnoval Jan František Housschield, duchovní správce v Lidicích a Buštěhradě severně
od Hájku, svazek epištol sv. Jeronýma. Lidický kaplan Nepomuk Procházka zase věnoval
čtyřdílné výklady Písma svatého v němčině. Dvě filosofické knihy věnoval roku 1720 Jan
Teplický, farář v Tachlovicích, jižně od Hájku. Knihu liturgických čtení pro neděle
a svátky zase daroval roku 1718 Jan Glaser, duchovní správce v nedalekých Hořelicích
(dnes Rudná u Prahy). Na knihovnu pamatovali nejen duchovní, ale i světské osoby z okolí.
V roce 1669 a 1670 věnoval několik teologických knih apoštolský syndik kláštera Vilém
Škodský. Jeho následovník Jiří Hypsch zase 25. května 1723 věnoval dva svazky českých
kázání. Kolem roku 1700 věnoval unhošťský občan Karel část kapesního šestidílného vydání Vulgaty (Kölln, 1639) kazateli Piu Zeinarovi. Patrně cítil že v rukou kazatelových
bude kniha Písma užitečnější, než v jeho vlastnictví. Jmenovaný P. Zeinar měl rovněž svou
vlastní knihovničku. 556)
Další velkou skupinu knižních dobrodinců tvořila pražská inteligence. Historik
a Balbínův žák Matouš Benedikt Bolelucký z Hradiště (cca.1630-1690) daroval své jediné
tištěné dílo Rosa boemica o životě svatého Vojtěcha hájeckému kvardiánovi a kazateli Urbanu Hrabskému (Grabovskému), který ji předal knihovně. 557) P. Hrabský získal v Praze od
neznámého dárce také životopis sv. Petra z Alkantary napsaný františkánem Antonínem
Bruodinem a vydaný roku 1669 místní jezuitskou tiskárnou.558) Petr Deckert titulovaný
jako „praelatus scholasticus“ brařím věnoval knihu Historia de bello s. pro liberanda Terra
sancta od jezuity M. Větrovského.559) Písař pražského stavebního úřadu Eliáš Richter zase
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„Pro usu P. Christiani Hornischer per pios benefactores comparatus per 15 fl., za svázání všech 4 zl.,
30 kr.“ - záznam v katalogu z Hájku z roku 1883
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Tamtéž. Např. u díla Ant. Burodina Universae theologia scholasticae manualis summa. Pragae, 1663 je
zde poznámka „pro simplici usu P. Pii Zeinar“.
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Více o díle „Rosa mystica“ (Pragae : typis Vrbani,1668) viz Pokorný, Pavel R. Boleluckého rosa boemica
- vydání či varianty?. In Příspěvky ke Knihopisu 11. Praha : Národní knihovna, 1996, s. 110-119. Podle poznámek v katalogu z r. 1883.

558

„Synopsis vitae, virtutum et Miraculum S. Petri de Alcantara“. Podle katalogu z r. 1883.

559

„Ex liberalitate Rdi DD Petri Deckert in arce Prag. Praelati Scholastici donatus“. Tamtéž.
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roku 1752 daroval hájeckému konventu pětisvazkový přehled všeho poznání tehdejší matematiky napsaný jezuitou Christophorem Claviem.560)
Okolo roku 1900 měla bibliotéka asi 1500-2000 svazků zejména novější literatury, ze
vzácnějších zmiňuje soudobá literatura jen prvotisk Legendy aurey z roku 1485. Rovněž
řádoví historici a knihovníci Wilhelm a Minařík uvádějí roku 1909: „knihovna jest malá
a nevelké ceny“ a mají tím na mysli absenci starších rukopisů a tisků.561). Podle kontextu
jejich popisu se zřejmě místnost knihovny nacházela v prvním patře. Údaje o absenci starších tisků v knižním fondu byly později opraveny patrně po podrobnějším zkoumání knih
provedené možná Janem K. Vyskočilem. Nepodepsaný lístek v řádovém provinčním archivu pocházející z první poloviny 20. století uvádí Hájecké knihovně nález 13 prvotisků (z
toho třech nejistých) a 14 rukopisů. Prvotisky tvořily obsahově z větší části sbírky kázání,
rukopisy byly patrně zápisky studentů z přednášek morální teologie. 562)
Roli knihovníka zastával na přelomu 19. a 20. století Gilbert Procházka, definitor,
kvardián ve Slaném a od roku 1896 představený v Hájku, notář pražského arcibiskupa, titulární rada arcibiskupské konzistoře a též bývalý knihovník v Hostinném (†4.4.1910
v Hájku). Zasloužil se o opravu celého hájeckého konventu, ale také o duchovní péči, byl
„přítel chudých a obětavý v duchovní správě.“563) V roce 1937 byl jeho následovníkem
Celsus Létavka, diskret konventu, ředitel III. řádu, sakristián, magistr laiků, misionář
a později knihovník v Č. Budějovicích - Čtyřech Dvorech. 564) Posledním knihovníkem před
zrušením kláštera byl v roce 1949 jmenován P. Jiří Mareček, zároveň disket kláštera
a instruktor řádových laiků. 565)
Hájecká knihovna musela být po zrušení konventu vystěhována co nejrychleji, aby
mohl začít fungovat výše popsaný internační řeholní tábor. V červenci 1950 proto byla
spolu s dalšími konventy se shodným osudem, konkrétně františkány z Hejnice a části knih
od benediktinů z Broumova přepravena do františkánského kláštera v Kadani, kde se dočkala zcela vandalského počínání, jež se výrazně muselo podepsat na zachování, stavu

560

Opera mathematica V tomis distributa, vyšlo v několika vydání v Německu. Podle poznámek v katalogu
z r. 1883.

561

Wilhelm-Minařík, 1909, s. 90; Šťastný, 1904, s. 425.

562

NA, ŘF, 2643, včetně seznamu konkrétních signatur prvotisků a rukopisů.

563

Podlaha, 1913, s, 249.

564

Kromě P. Létavky žil v konventu ještě kvardián Jan Ev. Urban a 3 laici. Viz Catalogus Ordinis Fratrum
Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
565

Kronika kláštera - NA, ŘF, inv.č. 423, rkp. 31.
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i množství knih. 566) Později byly spolu s ostatními převezeny do skladů Památníku písemnictví. Údaje o velikosti fondu z této doby kolísají mezi 700 svazky, což však je číslo značně podceněné, a 2600 knihami, novější literatura uvádí velikost fondu „více než 3000 svazků“. 567) Část knihovny z Hájku byla v rámci restitucí vrácena františkánům a je uložena
v pražském novoměstském konventu. Prozatímní soupis fondu evidoval na jaře 2006 něco
přes 300 svazků starých tisků,568) větší část knih se zřejmě ztratila nebo byla zničena důsledkem výše citovaného vandalského zacházení.

Hejnice, klášter františkánů
Městečko v podhůří Jizerských hor bylo již od 13. století proslulým mariánským
poutním místem s kostelíkem. Po třicetileté válce poutníků výrazně přibývalo, proto se
tehdejší správce dominia hrabě František Ferdinand Gallas rozhodl svěřit místní duchovní
péči františkánům a zřídit jim u kostela klášter. Roku 1690 o tom jednal s jejich provinciálem Amandem Hermannem, následovalo schválení provinční kapituly a pražského arcibiskupa kardinála Jana Bedřicha hraběte z Waldsteina. Noví řeholníci byli do Hejnice slavnostně uvedeni 12. února 1692 a poté za jejich dohledu i současně pastoračního působení
začala stavba konventu řízená pražským stavitelem Markem Antonínem Canivale
(Canevelle), řeholníci prozatímně bydleli v poutnickém domku. Do hotového a vybaveného
objektu kláštera se nastěhovali 3. března 1698.
Celé dějiny hejnického konventu byly spojeny s poutním místem, jehož popularita
a návštěvnost po příchodu františkánů prudce narůstala. Svého vrcholu dosáhla v 18.století,
ale nemalé množství poutníků sem přicházelo i později, sám konvent byl nazýván mariánským. V roce 1721 povolila pražská konzistoř stavbu velkého chrámu podle plánů stavitele
Tomáše Haffeneckera budovaného v následujících čtyřech letech na náklady hraběnky Jany
Emerenciány z Gallasu. Do roku 1734 fungoval v Hejnici též noviciát, tehdy byl přesunut
do Moravské Třebové. Nedaleko saských hranic měli řeholníci i v průběhu 18. století mnoho práce s obrácením křesťanů na katolickou víru, což činili zejména formou kázání, ne-

566

Podrobněji viz kapitola o kadaňské knihovně.

567

Nijak neuvedený soupis klášterních fondů (2600 sv.) - NA, SÚC, 56; Horák. Zpráva o svozu.... (cit.,
700 sv.); Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven z 20.6.1950 (700 sv.) - NA, SÚC, 56. Buben, 2006,
s. 328. (<3000 sv.).

568

Za laskavé poskytnutí soupisu děkuji knihovníkovi pražského konventu p. Janu Kašparovi.
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zřídka úspěšně. Snad to bylo také důvodem zachování kláštera i při josefínských reformách, přestože tehdy poutě byly na deset let zcela zakázány a nikdy již poté nenabyly dřívějších rozsahů. Proto též posléze areál postupně chátral, rekonstrukce se dočkal až v letech
1901-1908 díky péči kvardiána Dominika Denemarka. Klášter vzhledem k jeho umístění
obývali až do konce druhé světové války především německy hovořící řeholníci. 569)
V roce 1950 žili v Hejnici čtyři řeholníci, kteří spravovali i okolní fary. Po tehdejším
zrušení byl v objektu zřízen centralizační klášter, kam byli soustředěni řeholní laici klasifikovaní podle pravidla, že „u nich je zvláště dobrá pracovní morálka a je zde předpoklad
všestranného pracovního využití.“ Původně byl tábor určen pro 113 řeholníků, postupně
sem ale bylo soustředěno celkem 138 řeholníků nejrůznějšího věku a z různých řádů,
z nichž necelá polovina (60) byla zapojena do výroby v národním podniku Pojizerská porcelánka, závod Hejnice, ostatní pracovali v speciálně zřízené obuvnické nebo truhlářské
dílně.570) Podobně jako u internační kláštera v Hájku byla i v Hejnici pro soustředěné řeholníky zřízena knihovna. Nacházela se spolu s čítárnou ve dvou místnostech v přízemí
vedle vchodu do zahrady. 571) Po zrušení centralizačního kláštera v roce 1955 sloužil objekt
různým účelům, naposledy zde před rokem 1989 hodlalo vybudovat liberecké muzeum
svůj depozitář. Stavba byla během desetiletí velice zchátralá, nikdo ji neudržoval.
V 90. letech byl klášter i s chrámem opraven a působí v něm Mezinárodní centrum duchovní obnovy, zřízené litoměřickým biskupstvím v roce 2001.
Místnost pro knihovnu byla vyčleněna již při samotné stavbě konventu, jistě ne náhodou to bylo v době, kdy provincii řídil Bernard Sannig. Nacházela se v přízemí, vedle
vstupu do zahrady, patrně ve východním křídle.572) První soupis knih v Hejnicích byl dokončen 4. dubna 1693, necelých čtrnáct měsíců po uvedení řeholníků do města, což je důkaz, že Sannigova nařízení ohledně knihoven byla přinejmenším ještě za jeho života důsledně dodržována. 573) Řeholníci tehdy měli ve společné bibliotéce 164 děl v asi

569

Mikulička, 2003. Pro dějiny kláštera viz též diplomová práce Jany Rolencové Františkáni v Hejnicích
1691 - 1783, obhájená v r. 2005 na Technické univerzitě v Liberci.

570

Hlášení z 21.9.1950 - NA, SUC, 56. Srov. též Buben, 2006, s. 337 nebo diplomová práce Jana Heinzla:
Perzekuce katolické církve na Frýdlantsku 1949-1955 centralizační a internační klášter Hejnice, obhájená
v r. 2006 na Technické univerzitě v Liberci.

571

Podrobné materiály o fungování „centralizačního kláštera“ viz NA, SUC, 109, složka „Hejnice“.

572

Pamětní kniha konventu - MZA, Františkáni Dačice, rkp.7 část Reparabilia & aedificia conventus.

573

Soupis „Catalogus omnium librorum Residentiae Heindorffensis Ord. Min. S.P. Seraphici Reform ... confectus Anno 1693 die IV aprilis“ je součástí inventáře i jiných částí kláštera, uložen v knihovně u P.Marie
Sněžné v Praze. Viz též Beránek, 1979, s. 227.
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200 svazcích. Takové množství by stěží stačili vlastními nákupy tak rychle pořídit, většinu
těchto knih buď získali darem od dobrodinců toužících pomoci nově se usidlujícím řeholníkům, nebo si s sebou přinesli nepotřebné duplikáty z jiných klášterů.
Knihy v katalogu i policích byly tehdy rozděleny oborově, ne však jak bylo obvyklé
v jiných řádových domech ale podle zcela jiného systému, neznámo odkud přejatého.574)
Nejvíce knih bylo kazatelských, dohromady asi čtvrtina, řeholníci museli být na promluvy
k poutníkům do Hejnice řádně připraveni. Hojně zastoupená asketická a duchovní četba (17%) snad nesloužila pouze k vlastnímu duchovnímu růstu řeholníků, ale také
k pastoraci lidu hledajícího na poutích větší duchovní posilu, než mohli dosáhnout při
všedním životě. Poněkud překvapivě vysoké je množství děl historických včetně životopisů
a gramatik, které si řeholníci asi z větší části neobstarali sami, ale získali je darem patrně
od neznámé světské osoby. Soupis knih je psán velmi prostě, uvádí pouze titul a autora,
knihy neměly žádné signatury, dokonce ani obory svá písmena nebo čísla. Později byl seznam přibližně do roku 1710 doplňován dalšími dvěma knihovníky, během asi dvaceti let
se sbírka rozrostla na 370 děl, nejvíce přibylo opět kázání, nejméně pak filozofie, z níž měli
v Hejnici pouhé dva tituly.
Za kvardiána Vincence Köpffa byla roku 1710 původní knihovní místnost přestavěna
nebo došlo k přestěhování fondu do sousední cely. 575) Horší to bylo s nově získanými knihami, které od přibližně téhož roku, jako byla zřízena místnost, již nebyly do katalogu zapisovány a patrně ani evidovány. To se týkalo i knih, které v roce 1724 řeholníci zakoupili
z kláštera v lužickém Zhořelci (Görlitz).576) Skoro se zdá, že v nových regálech byly uloženy nesetříděné, dosavadní oborový systém byl opuštěn, nový nezaveden. Situace ovšem
zřejmě kritická nebyla, neboť v roce 1746 píše řádový historik Severin Vrbčanský

574

Konkrétně se jednalo o tyto oborové třídy: Scripturistici (Písmo sv., biblistika), Theologici, Juristae, Concionatores, Materialistae (materiály týkající se kázání), Philosophi, Spirituales, Chronici & historici, Politici,
Oratores. Že schéma bylo převzato odjinud svědčí připsání záznamů knih do některých původně prázdných
kategorií až později dalšími knihovníky, stejně jako fakt, že mezi „politici“ se ve skutečnosti nacházelo pouze
právo, gramatika a slovníky, pro něž jinde nebylo místo.
575

„extructa est bibliotheca prope portam horti“ - Pamětní kniha - MZA, Františkáni Dačice, rkp.7 část Reparabilia & aedificia conventus. Tento zápis odpovídá i umístění knihovny na tomtéž místě při zahradě od počátku existence kláštera, patrně tedy došlo pouze k přestavbě dosavadních prostor.
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Wilhelm-Minařík, 1909, s. 118.
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o „vzkvétající“ knihovně.577) Té bylo bezpochyby potřeba, neboť klášter byl po přesunu
noviciátu pro změnu určen pro pobyt studujících kleriků.578)
Tento stav trval až do roku 1758, kdy došlo k novému utřídění a také sepsání knihovního fondu. 579) Nově zavedené oborové třídění již odpovídalo jiným soudobým františkánským knihovnám, každý obor měl své písmeno a knihy v něm byly ještě rozděleny podle
formátu. Svazky také obdržely své signatury - oborové písmeno a arabské pořadové číslo
v rámci formátu. Obsahové jádro bibliotéky stále tvořila kazatelská díla a asketická literatura. Z jejího velkého počtu se zdá, že rezidence sloužila řeholníkům z jiných konventů
k rekolekcím a duchovnímu odpočinku. 580) Velké množství knih je v italštině a zejména
španělštině, a tyto navíc mají v některých oborových třídách dokonce vymezenu vlastní
podkategorii. Jelikož přítomnost španělských řeholníků v Hejnici není nijak doložena, může se jednat o pozůstatek blíže neznámého knižního daru. Františkáni zpravidla španělštinu
neovládali a tak tyto knihy vyčlenili stranou. Šlechtický knižní dar naznačuje i dosti velký
počet knih historických, geografických, fyzikálních a astronomických. Celkem řeholníci do
katalogu z roku 1758 zapsali 1482 svazků a dále už tento soupis později nedoplňovali. 581)
Tragický požár stihl hejnický klášter 1. května 1761. Nejen že při něm značně utrpěly
celé budovy kostela i kláštera, ale údajně shořela také celá knihovna.582) Knižní sbírka musela být tedy v druhé polovině 18. století budována znovu od počátku, čemuž ale naštěstí
napomohlo několik soucítících duchovních. V roce 1768 věnoval farář ve nedalekém slezském Grunau šest velkých svazků souborného vydání děl Mikuláše z Lyry a latinský mešní
ordinář.583) Obnovu fondu umožnil také knižní odkaz dalšího duchovního správce, tentokrát
z nedalekého Neustadtlu, dnes Nového Města pod Smrkem. Přinejmenším jeden opis bo577

„floret Bibliotheca“. Wrbczansky, 1746.

578

„locus pro iunioribus clericis“, tamtéž.

579

Výsledkem byl: „Cathalogus librorum Bibliothecae Hein-Dorffensis...“ Uložen je v klášterní knihovně
u P.M. Sněžné v Praze. Na konci má poznámku: „Hic Catalogus factus est, dum Bibliotheca reformaretur
Anno 1758“ . Viz též Beránek, 1979, s. 227.

580

Například Sannigovu šestnácterku Manuale minoriticum (Praha, 1677) měli v Hejnici dvanáctkrát.

581

Jednotlivé oborové třídy s počtem svazků jsou: A Biblia et concordantiae (29 sv.), B S. Patres et Commentarii (35 sv.), C Canonistae et Juristae (42), D Theologi speculativi et morales (120), E Controversistae (111),
F Sermonistae et Concionatoribus inservientes (81), G Concionatores (302+58 španěl. a ital.), H Authores
tractantes de Ordine nostro (71), I Authores ascetici (259 + 19 španěl. a ital.), K Philosophi, geometrii, medici, chymici (71), L Historici sacri et profani .(153, vč. španělských), M Vocabularii et humanistae (74),
N Authores miscellanei (57, vesměs jinam nezařaditelné).

582

Buben, 2006, s. 337; Mezinárodní centrum duchovní obnovy [Hejnice] : historie (online).

583

Grunau - dnes Jeżów Sudecki, severně od města Jelenia Góra. Viz Pamětní kniha, část Benefactores MZA, Františkáni Dačice, rkp.7.
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hovědných poznámek ze sumy sv. Tomáše Akvinského věnoval roku 1774 knihovně farář
ze sousední obce Raspenava.584) Dne 3. dubna 1788 zemřel v Hejnici kazatel a katecheta,
pečlivý a oblíbený duchovní správce místní farnosti Florentin Šrámek. Z období jeho studia
v roce 1744 se zachoval rukopis příručky morální teologie. 585)
Jak byly po požáru nově získané přírůstky ukládány a evidovány nevíme, první další
známý soupis knih pochází až z roku 1854.586) V tomtéž roce též začalo z nařízení kvardiána Richarda Gürtlera nové utřiďování knižního fondu. Knihovník se ovšem dostal ani ne do
pětiny (oboru s písmenem E) a práce ustala až do roku 1869, kdy bylo třídění a soupis dokončeno.587) I přesto, že trvalo celkem patnáct let, než došlo k seřazení knih, stojí systém
jejich utřídění za pozornost. Základní obory totiž mají zpravidla ještě druhý podobor, jedná
se o nejstarší dvoustupňové tematické kategorie známé v českých františkánských knihovnách, o 80 let starší než podobně uspořádané a více rozšířené knižní soupisy
P. Bonaventury Wilhelma. Podobor byl zastoupen římským číslem, takže například signatura se syntaxí B II 3 znamenala třetí knihu mezi biblickými konkordancemi. Na formát
svazků nebyl brán zřetel. V průběhu katalogizace v roce 1869 se syntaxe signatur ještě
změnila a za římské číslo přibylo jedno arabské znamenající číslo police nebo formát (např.
H I 2 21).588) Katalog je psán dvěma písaři do předkreslených sloupců, přičemž druhý knihovník již zdaleka nebyl tak pečlivý a důsledný jako jeho předchůdce. Soupis eviduje také
řadu tisků ze 17. a první poloviny 18. věku. Řeholníkům se tedy podařilo zacelit škody
požáru v roce 1761 natolik, že to v soupisu vůbec není poznat. Zato knih pocházejících
z 19. století je zapsáno dosti málo, což odráží josefinismem i společenskými změnami vy584

Dle vlastnického přípisu v knize „Tractatus theologicus in tertiam partem D. Thomae Aquitanis“ - Knihovna u P.Marie Sněžné v Praze, nesignováno.

585

„Definitiones universae Theologiae moralis secundum alphabetum“, starší signatura F 18, nyní u P. Marie
Sněžné v Praze, nesignováno.
586

Catalogus Librorum novus Bibliothecae Conventus M. Heindorfensis Anno Salutio 1854 ordinatae (štítek
na lepenkové vazbě), 4o, uložen v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze.
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Podle poznámek na přídeští a prvních listech cit. katalogu.
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Oborové třídění katalogu je následující: A I Bible (30 záznamů), A II konkordance (4 záznamy), B ;círk.
Otcové (46), B II bib. komentáře (14), B III bib. výklady a učebnice (16), C I círk. právo (62), C II světské
právo (26), D I spekulativní teologie (103), D II morální teol. (119), E I dogmatická a pastorální teol. (19),
E II katechizmy (18), E III kontroverzistika, polemická teol., apologie (140), F I kázání (sermones et homiliae, 66), F II pohřební řeči (č. 67-82), F III „materiae unc.“ (unctionis?, tj. k poslednímu pomazání, č. 83134), G I nedělní kázání (134 + asi 40 na chybějícím vytrženém listě), G II sváteční kázání (52),
G III slavnostní promluvy („panegyr.“, 51), G IV postní kázání (44), H I františkánská literatura (77),
I I duchovní četba („authores pii“, 131), I II asketika (219), K I filozofie (42), K II matematika (29),
K III fyzika a lékařství (56), L I círk. dějiny (121), L II světské dějiny (166), M I poezie, gramatika, učebnice
jazyků (název oboru neuveden, 25), M II - III rétorika, slovníky, dramata (neuvedeno, 38), M III [rétorika]
(63), N I liturgika (34).
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nucený úpadek konventu, jehož osazenstvo se snížilo přibližně na pětinu z dřívějších 25 až
30 bratří v 18. století. Jazykově ve fondu dominuje němčina, která dokonce mírně předčila
i latinské tituly, českých knih bylo v klášteře na pomezí země minimum. Celkem soupis
eviduje okolo dvou tisíc svazků.
Jakkoli se zdá být dvoustupňové oborové roztřídění fondu podrobnější a tím
i čtenářům prospěšnější, nezískalo si u františkánů oblibu, řeholníci byli nejspíš zvyklí
z jiných konventů na jednoduché kategorie a v složitější hejnické klasifikaci se neorientovali. Při zpracování dalšího katalogu knihovny z roku 1897589) tak opět došlo k jejímu přetřídění a návratu k oborům obvyklým i jinde a užívaným od počátku 18. století. Podle velmi kaligrafického písma a důslednosti zpracování byl autorem katalogu patrně P. Dominik
Denemark, místní kvardián, kazatel a držitel ocenění zlatého kříže s korunou, který působil
v knihovně i na počátku 20. věku.590) Některé kapitoly (oborové třídy) soupisu jsou uvedeny malovanou iniciálkou, například františkánská literatura začíná figurální iniciálou
s postavou do půl pasu zahalenou v červeném plášti ve vězení bijící hlavou o podlahu, knihy matematické a astronomické začínají verzálkou s hořícím srdcem, snad se jednalo
o knihovníkovu zálibu či zájem. Celkem katalog eviduje asi 2500 svazků, o pětinu víc než
před půlstoletím. Oproti dřívějším dobám přibyla ve fondu literatura katechetická
a pedagogická literatura zařazená do samostatné kategorie (G) s nemalým počtem 216 děl.
Zvlášť byly vytříděny také legendy, dosud umísťované mezi církevní dějiny. 591) V roce

589

Catalogus Librorum Bibliothecae Haindorfensis anno 1697“, fol., lepenková vazba, uložen v knihovně
u P. Marie Sněžné v Praze.

590

P. Denemark zemřel 27.7. 1914 v Hejnici. Podobný kaligrafický katalog sestavil také r. 1883 v Hájku
P. Anselm Spálenka. Rovněž on kladl důraz na františkánskou literaturu a nelze ho jako možného autora
tohoto soupisu vyloučit.
591

Třídění katalogu z roku 1897 je: A Biblia & concordantiae (44 svazků), B expositores [s. Scripturae] (43
svazků), C Ss. patres & scriptores eccl. (30 sv.), D teol. speculativa et mystica (60 sv.), E decretalia (13 sv.),
F teol. moralis & pastoralis (231 sv.), G catechetica & pedagogica (216 sv.), H homiliae et postillae (14 sv.),
I concionatores (712 sv. + cca. 30 jinou rukou; dělí se velmi podrobně na řadu skupin („a“ až „s“), K liturgia,
libri chorales (98 sv.), L ius ecclesiast. (72 sv.), M ius civile (18 sv.), N philosphia (33 sv.), O lib[ri] ad ordines (90 sv.), P Ascesis & lib. devotionales (394 sv., rovněž se dělících na podskupiny),Q historia ecclesiastica (71 sv.), R historia profana et geographia (135 sv., uvedeno relativně skromnou iniciálkou), S legendae
(35 sv.), T lib. politici (23 sv., mj. časopis Historisch-politische Blätter, Jhg. 37-56 vydávaný v Mnichově),
U mathematica, astronomia, (17 sv., iniciálka s hořícím srdcem), V histor. natur., physica, lib. medici (zejm.
lékařství, astronomie, žádné příručky domácího hospodářství), X poetae, classici (63 sv.), Y linguistae
(69 sv.), Z miscellanea (64 sv.).
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1937 ještě působil v Hejnici ve funkci knihovníka Anastasius Peer, též kvardián, katecheta,
ředitel třetího řádu a sakristián.592)
Likvidace knihovny v roce 1950 obsahující podle odhadů asi 4500 svazků probíhala
ve velkém shonu. Připadla sice pod správu Státní studijní knihovny v Liberci, avšak dříve
než se ji tato stačila ujmout, byla „ukvapeně odvezena“ do bývalého kláštera redemptoristů
v Obořišti.“593) Odtud pak sdílela osud hájecké bibliotéky a byla v červenci 1950 přepravena do františkánského kláštera v Kadani, kde se dočkala dosti nevhodného zacházení. 594)
Menší část knihovny z Hejnice byla v rámci restitucí vrácena františkánům a je uložena
v Pražském konventu. Prozatímní soupis fondu evidoval na jaře 2006 okolo 180 svazků,
celkem dnes fond obsahuje asi 1,5 tisíce starých tisků.595)

Horažďovice, klášter Menších bratří/minoritů
Klášter vznikl při chrámu sv. archanděla Michaela založeném někdy před rokem
1330 bohatým měšťanem Dětřichem (též Theodorikem nebo Dépoltem) Mečířem, který
tehdy měli až do husitských dob ve správě johanité, i když nepodložená tradice jej někdy
připisuje Menším bratřím. 596) Po uklidnění husitských nepokojů kostel obnovil vrchní
soudce království Půta Švihovský z Riesenbergu a Skály a v roce 1504 k němu uvedl minority. 597) Stavbu kláštera přiléhajícímu k severnímu boku kostela dokončili až Půtovi synové.
Prvotní rozmach kláštera záhy vystřídalo strádání v důsledku šířícího se protestantství.
Zejména Markéta Švihovská z Riesenburgu (†1584), jež konvertovala k evangelictví, činila
bratřím trvalá příkoří. Postupně situace přestala být únosnou, řeholníci klášter sami opustili
a Markétin manžel Václav předal objekt v roce 1578 českým bratřím.
V roce 1619 byli čeští bratři z města vyhnáni a k obnovení kláštera došlo po Bílé hoře (1621) z rozkazu císaře Ferdinanda II. Byl podporován fundacemi a četnými dary rodu
592

P. Peer se narodil 4. 2.1894 ve Znojmě jako Josef, do řádu vstoupil v roce 1911, během 2. světové války
nebo těsně po ní zřejmě skončil v zahraničí.Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae …
1937, MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37

593

Horák. Zpráva o svozu… - NA, SUC, 56 ; Horák, 1966, s. 264.

594

Podrobněji viz kapitola o kadaňském klášteře.

595

Za laskavé poskytnutí soupisu a informace o dalších knihách z Hejnice upřímně děkuji knihovníkovi pražského konventu Janu Kašparovi.

596

Srov. např. Hille, 1894.

597

Půta Švihovský zemřel 16.7. 1504 a pohřben byl právě v kostele sv. Michaela. Viz Němec, 1936, s. 67;
Buben, 2006, s. 301; Hille, 1894.
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Šternberků, zejména vdovou pro Františku Matyášovi Polyxenou Ludmilou, rozenou
z Říčan a později jejím synem Václavem Vojtěchem, na jehož náklady byly v letech 16851709 provedeny různé opravy a přístavby nebo úprava interiéru chrámu. V klášteře fungovala v 18. století studia teologie doložená k roku 1775, kdy zde vyučovali dva řádoví lektoři.598) Protokolem z 12. srpna 1785 byl sice klášter zrušen, ale k naplnění tohoto příkazu
nakonec nedošlo, pouze se ztenčil počet jeho obyvatel. Dlouho ovšem nepřežil, již roku
1814599) byl pro nedostatečný počet řeholníků zrušen císařským nařízením Františka I. Kostel byl předán místnímu děkanství, klášter poté vlastnili horažďovičtí měšťané až do roku
1853, kdy objekt koupila Kongregace školských sester, pro svou potřebu jej opravila
a kromě konventu v něm řídila také školu s knihovnou.600)
Z předbělohorského období nemáme o knihovně žádné zprávy, jistě celá vzala za své
při odchodu řeholníků kvůli protestantské vrchnosti. Po obnově konventu v 17. století zřejmě i na knihovnu pamatoval fundátorský rod Šternberků, i když takto doložen máme jen
jedinou darovanou knihu. Václav Vojtěch ze Šternberka, zmíněný dobrodinec přestavby na
přelomu 17. a 18. století věnoval minoritům v roce 1691 v Benátkách roku 1491 tištěný
prvotisk Jacobus Brutus: Corona aurea.601) Svůj podíl na rozvoji bibliotéky měla bezpochyby i klášterní studia, opět ovšem kvůli roztříštěnosti fondu odrážející se jen na jednom
známém tisku. Prostřednictvím a péčí lektora Homobona Kedricha z Olomouce byl konventu v roce 1722 darován benátský prvotisk Duns Scotových Quaestiones in Aristotelis
Metaphysicam.602) Za kvardiána Jana Alexandroviče zase konvent někdy po roce 1675 získal německou Bibli. 603)

598

Pamětní kniha krumlovského kláštera Liber magistralis, Tom. III., s. 96-97 - SOA Třeboň, Minorité Č.
Krumlov, rkp 52.
599

Podle různých pramenů též 1812 nebo 1813. Srov. Svátek, 1959; Riedl, 1974; P.Vlček in Vlček-SommerFoltýn, 1998, s. 228; Pamětní kniha krumlovského kláštera Liber magistralis, Tom. IV. - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, rkp 53.
600

Při zrušení konventu řeholnic v roce 1952 obsahovala jejich bibliotéka asi 2500 sv. Podle rozhodnutí Státní studijní knihovny v Plzni neměly tyto zvláštní hodnotu obsahovou ani uměleckou, a tak v jejím fondu
skončilo jen 31 svazků původem od řeholnic, z toho tři z 18.století, ostatek patrně převzaly Sběrné suroviny.
Viz Blažková,1993 s. 93-94; Němec, 1936, s. 70.
601

„Coenobio Horazdiovicensi S[anc]ti Michäelis donatus a Wenceslao Adalberto Comite de Sternberg
1691“, dnes Strahovská knihovna, sign. DM IV 13/2. O darech Šternberků stručně viz Němec, 1936, s. 70.
602

„Bibliothecae S[ancti] Michaëlis donatus A[nn]o 1722 sub Lectoratu fr[atris] Homoboni Kedrich de Olomucio Ord[inis] Min[orum] Convent[ualium]“. Nyní knihovna Strahovského kláštera, sign. DM VI 12/1.

603

„Sub R. Patre M. Joanne Alxandrouicz Guardiano … donat istum librum Conventui … NB+ In Comitis
Illustrissimi Judicem Electus, 14. Augusti A.D. 1676“ - JČVK, signatura: 2 Se I 13. Viz Riedl, 1974, č. 201.
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Knihovna nebo spíše její část byla po zrušení kláštera zřejmě rozprodávána v aukci
po způsobu používaném za vlády Josefa II. Nalezené pozůstatky horažďovické bibliotéky
se tak dnes nacházejí například v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích, kde
vlastní zmíněný prvotisk německé Bible, který se sem dostal až ve 20. století z místního
biskupského semináře. Několik knih je též v knihovně strahovské premonstrátské kanonie. 604)

Horšovský Týn, klášter kapucínů
Zřízení kláštera v Horšovském Týně schválila provinční kapitula i kardinál Arnošt
Harrach v roce 1641. Po získání císařském souhlasu byl za pět let nalezen fundátor, příznivec řádu Maxmilián hrabě z Trauttmansdorffu a základní kámen byl položen 27.srpna
1651. Během své existence nedošlo k zásadnějším přestavbám kláštera, v němž pobývalo
obvykle 20 až 22 bratří. Po zrušení konventu v roce 1950 byl proměněn na skladiště,
v 60. letech byly v objektu zřízeny bytové jednotky.
Vznik řádové knihovny je spjat s místním představeným Chrysogonem z Budějovic.
Kromě povýšení dosavadního hospice na klášter v roce 1693 v něm také někdy v této době
založil knihovnu.605) Noviciát, který byl v konventu zřízen, vyžadoval knižní zázemí stejně
jako kazatelská a pastorační činnost kněží. Jen skutečně orientačně lze velikost fondu na
přelomu 17. a 18. století odhadnout asi na 500 knih.
Příznivá doba pro knihovnu začala v roce 1723, kdy pod vedením kvardiána Petronia
Kettnera z Olomouce došlo k jejímu rozšíření. Také Petroniův následovník Peregrin
z Wrocławi pořídil knihy v německém a latinském jazyce. O další rozšíření se postaral
v letech 1729-32 představený Alban Braun z Chomutova. Z donátorů známe opata kláštera
premonstrátek v Chotěšově Kryštofa Františka Schmidta, který roku 1746 daroval kapucínům sto knih včetně pěti prvotisků.606)
Zásadním byl pro sbírku rok 1770, kdy bylo zadní (východní) křídlo konventu rozšířeno o novou knihovnu a kapli pro nemocné. V knihovně se poté nacházel větší obraz Sva-

604

Mimo zmíněného Duns Scotova prvotisku jde o signaturu DM VI 19 (Cassianus, Joannes. De institutis
coenobiorum. Basileae: Joannes Amerbach, 1497) s proveniencí: „Conventus S. Michaelis“, „Emptus Die 16.
Aprilis Sussicij [= v Sušici] pro 30 cruciferis. Fr[ater] Juniperus m[anu] p[ropria]“.

605

Buben, 2006, s. 436.

606

Liebscher, 1913.

298

tého hrobu s Knihou života. V jeho spodní části byl hrob s krucifixem a latinským textem
„ve svitku knihy je o mně psáno“ (Žalm 40,8),607) v horní části zmrtvýchvstalý Kristus namalovaný na knize s nápisem „liber vitae“. Pod knihou se nacházel další latinský biblický
citát „v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (1. list Kolosanům 2,3). Na
obraze byl dále anděl, kající se duše, strážný anděl, sv. Pavel, poustevník a čtyři další biblické citáty na téma knihy. 608) Záhy po přestěhování sbírky došlo k jejímu sepsání do katalogu z roku 1773, který zůstal v platnosti a užívání přibližně do roku 1863.609)
Z první poloviny 19. století známe údaj o velikosti knihovny, v roce 1827 obsahovala
2375 svazků rozdělených do devíti oborů.610) V přízemí zadního traktu zůstala knihovna až
do zrušení kláštera v roce 1950. Do jejího vzhledu v polovině 19. století můžeme nahlédnout díky dochovanému inventáři. 611) Knihy byly uloženy v osmi zeleně natřených velkých
skříních se šesti policemi. Vedle nich byla ještě malá skříň s pěti přihrádkami, z nichž jedna
byla uzamykatelná a sloužila pro ukládání zakázaných knih. Popsaný obraz Svatého hrobu
a Knihy života již přímo jmenován není, zato je však uveden „oltář ze světlého dřeva".
Umístění oltáře v knihovně není příliš pravděpodobné, a tak měl autor snad na mysli tentýž
obraz. V místnosti ovšem přibyl portrét císaře Ferdinanda V. Poslední úprava knihovny
spolu s kaplí pro nemocné začala v říjnu 1907 a byla dokončena pravděpodobně
v následujícím roce.612) Péče o historický knižní fond na počátku 20. století patrně nebyla
v Týně ideální. Aspoň tak lze soudit podle výsledku pátrání po prvotiscích
v západočeských knihovnách prováděné neznámým světským odborníkem, jenž v roce
1927 uvádí knihovnu o pouhých 510 svazcích, což je asi pouze pětina odhadovaného skutečného množství starých tisků.613)
S konventní knihovnou sice nijak nesouvisející, ale přesto zajímavý je fakt, že byl
v roce 1937 zřízen v nevyužívané místnosti kláštera depozitář městské knihovny. Ta totiž
musela koncem roku 1936 opustit své původní sídlo na Mariánském náměstí a přestěhovat

607

Ve slovech připisovaných králi Davidovi tímto označuje své Boží vyvolení, zde analogicky použité pro
Ježíše.
608

NA, ŘK, 184.

609

Katalog je uváděn jako součást svozových fondů uložených ve Strahovské knihovně. Viz Beránek, 1979,
s. 230. V současné době je nezvěstný.

610

NA, ŘK, 183.

611

Tamtéž.

612

Liebscher, 1913, s. 264.

613

Inkunábule ve sbírkách odborných knihoven záp.Čech - Archiv m. Plzně, pozůstalost M. Suché, i.č. 52.
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se do menších prostor v bývalé Občanské záložně na rohu Kouřimské ulice. Její fond byl
rozdělen a část umístěna právě v kapucínském klášteře. Během německé okupace využil
městský knihovník těchto prostor ke skrytí více než 3 500 knih antifašistické a nacismu
nepohodlné literatury, která musela být úředně z fondu vyřazena.
V době okupace byl klášter v roce 1941 zrušen a řeholníci jej museli opustit. Stala se
z něj nejprve ubytovna pro dělnice vojenské továrny a později žákovský domov. Knihovna
byla proměněna na domácí kapli a knihy převezeny na zámek. Po návratu bratří v červenci
1945 se ale rovněž vrátily zpět.
Po Bartolomějské noci roku 1950 byl klášter opět zrušen a knihy připadly do správy
Státní studijní knihovny v Plzni. Dne 30. srpna provedl její ředitel Jaroslav Kuba spolu
s církevním tajemníkem v Horšovském Týně R. Turkem prohlídku knihovny, z níž se dochoval zápis: „Jsou v ní dvě starší hnědé skříně, jedna starší bílá skříň, dva velké stoly,
dlouhá lavice a tři židle. Část knih je uložena ve skříních, část na stolech a lavici, ostatní na
zemi. Katalogy nenalezeny. [Shledány byly] 2 středověké tiskopisy [spr. rukopisy],
24 novějších rukopisů, 32 prvotisků a cca 2500 starých tisků. Společně s těmito knihami je
v místnosti uložena i bývalá německá veřejná obecní knihovna asi o 800 sv., na konci
chodby v prvním patře je pak na sto různých knih z bývalého žákovského domova.“614)
Kromě kapucínských knih se tedy v klášteře nacházel i pozůstatek po městské knihovně
a fond internátu.
Velikost fondu byla v té době ovšem o něco větší. Když se knihy dočasně v létě 1950
nacházely spolu s jinými svozy ve františkánském klášteře v Chebu, bylo jich ještě okolo
3,5 tisíce, do srpna 1951 proběhl jejich převoz do skladů státní knihovny. 615) Během 50. let
zde byly vytříděny knihy považované za nepotřebné a neužitečné a po tomto „očištění“
čítal fond v roce 1964 celkem 2558 svazků. 616) Bohumil Nuska, který tehdy svezené knižní
sbírky třídil nazval tu z H. Týna „neobyčejně krásným objektem, který je navíc zajímavou
ukázkou barokní knihovny již svým vnějším vzhledem,“ čímž měl zřejmě na mysli jednotnou kapucínskou úpravu šedých hřbetů. Zároveň ovšem tehdy nalezl knihy od týnských
kapucínů v evidenčních inventářích speciální prodejny antikvariátu u Karlova mostu
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NA, SÚC, 56.

615

F. Horák. Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji plzeňském a karlovarském ve dnech
16.a 17. května 1951 - NA, SÚC, 56. Viz též kapitola o františkánské knihovně v Chebu.
616

Zpráva Bohumila Nuska, jenž svozové fondy v Plzni osobně třídil. Dochována v pozůstalosti M. Suché,
Archiv města Plzně, i.č. 60.

300

v Praze. Mezi vzácnými díly zachovanými v plzeňské knihovně mj. nalezl vazbu
z renesanční knihovny velkého propagátora katolictví v zemi Bernarda Ignáce Bořity hraběte Martinice (†1685), významného dobrodince zejména františkánských klášterů středních Čech, fundátora kláštera ve Slaném, včetně jeho knihovny, jež tímto vystupuje jako
možný knižní donátor i u týnských kapucínů. Dále ve fondu našel „tepelské vazby, díla
pražským renesančních knihvazačů Adama knihaře a Sixta Stanhauera, Práva a zřízení
zemská z roku 1594, Veleslavínův tisk v české zlacené vazbě aj.“ Při přípravě výstavy historických knih bylo v roce 1966 vybráno 70-80 svazků s „hodnotnými vazbami“, zpravidla
českého původu, často pocházejících z knihvazačské klášterní dílny v Teplé.617) Knižní
fond z H. Týna byl smíchán s ostatními svozovými fondy a částečně uložen na půdě, údajně „původně s perspektivou postupné likvidace,“ a zčásti v tzv. západním skladišti.618)
Na počátku 21. století začala vědecká knihovna v Plzni pro řádné uložení svozových
fondů včetně knih původem od týnských kapucínů budovat nový klimatizovaný depozitář.
V plzeňské vědecké knihovně se dodnes nacházejí též dva pozdně středověké rukopisy
původem ze sledované bibliotéky619) a podle publikovaného soupisu 15 inkunábulí
v 17 svazcích. 620) Přibližně tisícovka starých tisků uložených dříve v depozitářích Památníku národního písemnictví se v 90. letech vrátilo do Provinční knihovny kapucínů na pražských Hradčanech.

Hořovice, hospic františkánů
Františkáni, po theatinech druhý řád pobývající ve Hořovicích, se zde usídlili zásluhou tehdejšího provinciála Bernarda Sanniga. Ten v červnu na zámku ve Smečně přesvědčil hraběte Bernarda Ignáce Martinice, nejvyššího královského purkrabího, velkého milovníka řádu a fundátora kláštera ve Slaném, aby zaplatil stavbu a finančně zabezpečil hospic
pro dva kněze a jednoho laika. Františkáni byli do Hořovic slavnostně uvedeni 20. července
1684 a budova jejich konventu vznikla přestavbou měšťanského domu původně náležícímu
správci hořovického panství Jakubu Veltrubskému z Veltrub. Jelikož byl usvědčen

617

Citovaná zpráva Bohumila Nuska..

618

Tamtéž.

619

Matthaeus de Cracovia. Postilla de sanctis. Čechy, pap. 15. stol. a Jacobus de Voragine. Postilla de tempore. 1440 pap. Viz Tošnerová (ed.), 2004, s. 80, 137.
620

Srov. Klausnerová, 1990.
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z neoprávněného vybírání peněz z panských dávek pro vlastní potřebu, věnoval hraběti
Bernardu Martinicovi právě svůj dům v Hořovicích. V letech 1685 až 1690 rozšířila Bernardova dcera Terezie Františka, provdaná za Františka z Wrbna klášterní komplex
o Loretu stojící na západní straně kostela. Při oslavách Božího těla roku 1782 vznikl
z oslavných střílených patron v klášteře požár, závažněji jej však s výjimkou střech nepoškodil. 621) Po zrušení kláštera v roce 1950 byla v jeho objetu zřízena hudební škola.
Zakladatel hořovického hospice Bernard z Martinic v něm nechal již na počátku zbudovat „významnou knihovnu“. 622) Podle velikosti řádového domu, vybudovaného pro pět
a běžně obývaného čtyřmi řeholníky, se patrně jednalo pouze o knihovní skříň či skříně
postavené v místnosti sloužící též jiným účelům. Zásluhu hraběte Martinice na zbudování
knihovny sice citované prameny uvádí vícekrát a v zprávě napsané řeholníky při příležitosti
jeho smrti se bibliotéka uvádí hned za informací o darování ostatků svatých, šlo však spíše
o snahu vyjmenovat všechny fundátorovy zásluhy, než zdůraznit existenci výjimečné knihovny. Na vzniku citované zprávy se též mohl podílet knihovnám nakloněný a kláštery
a jejich dějiny popisující Bernard Sannig. Severin Vrbčanský například ve svém popisu
klášterů roku 1746 nic o knihovně nezmiňuje. 623)
Záhy, někdy po roce 1688 byl knižní fond sepsán a tehdy vzniklý katalog byl používán a doplňován různými písaři, patrně superiory či pověřenými knihovníky, nejméně do
roku 1732.624). Katalog vzniklý ze soudobých knihovních řádových pravidel a přebírající
své třídění odjinud je ovšem dnes neúplný, neobsahuje vůbec kazatelskou či asketickou
literaturu, které jistě tvořily největší část fondu a tak nelze odhadnout ani jeho rozsah. Pouze vidíme, že během padesáti let, kdy byl knihovní katalog používán, se knihovní fond rozrostl přibližně čtyřikrát a překvapivě mnoho v něm bylo též děl historických. Dále jsou
v soupise přímo zaznamenány některé nákupy knih. V roce 1700 si tak františkáni opatřili
jedenáctisvazkové biblické komentáře Cornelia a Lapide (Antverpy, 1695), v roce 1730
latinskou Bibli (4o), o dva roky později zas české Písmo sv. ve foliovém formátu, snad Melantrichovo vydání, které ještě v oce 1904 zmiňuje v knihovně J. Šťastný. 625)

621

Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 34; Zprávy o smrti B. Martinice - NA, ŘF, 2685.

622

„memorabili bibliotheca instruxit“. Viz pamětní kniha Pars XII. Miscellanea - MZA E 21, rkp. 8; Zprávy
o smrti B. Martinice - NA, ŘF, 2685.
623

Wrbczansky, 1746.

624

NA, ŘF, 2701.

625

Šťastný, 1904, s. 426. Dochované torzo katalogu neeviduje žádný rukopis ani prvotisk, několik tisků je ze
16. století.
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V průběhu užívání katalogu, konkrétně roku 1711 došlo k uspořádání knih, které snad
byly v důsledku užívání zpřeházeny. 626) Další zmínka o knihách pochází až z roku 1840,
kdy byla koupena nová skříň pro jejich uložení v cele místního duchovního správce a o
čtyři roky pak ještě druhá pro jinou celu. 627) Rok 1840 byl však pro knihovnu významnější,
neboť byla tehdy nově utříděna a sepsána do dalšího katalogu.628) Jeho dochovaný opis je
psán pečlivou rukou, knihovník zde použil kaligrafickou novogotickou minuskuli doplněnou o iniciálky. Soupis evidující celkem asi 660 knih je roztříděn podle oborů z větší části
ještě odpovídajícím františkánským klasifikacím z barokních dob, přibyly zde navíc pastorální teologie a příručky pojmenované jako „knihy o postavení církve a službě kněží.“ Převažující kazatelská díla byla většinou latinská. V 17. a na počátku 18. století si pořídili
bratři také několik knih promluv v češtině, později již byla ale získávána pouze kázání německá, což nejspíš odráží také jazyk, jakým františkáni kázali ve svém chrámu a přeneseně
i jazykové prostředí Hořovic. Relativně málo, pouze dvacet knih, bylo zařazeno mezi asketiku, což ovšem není až tak překvapivé, neboť konvent patřil mezi nejmenší v zemi. Neznámý knihovník nebyl při třídění knih nejdůslednější, například Hammerschmiedův Prodromus a Balbínovu Historii Regni Bohemiae zařadil mezi „astronomii a matematiku“,
přestože historie měla své vlastní dvě oborové třídy. 629) Podle knih zapsaných v katalogu se
zdá, že většina z nich pochází z darů, neboť obsahově jich velká část neodpovídá zájmům
a potřebám řeholníků. Malý konvent měl zřejmě jen velmi málo prostředků pro vlastní nákup knih. Největší rozkvět knihovny nastal podle vročení zapsaných děl v prvních desetiletích po jejím vzniku, tedy na přelomu 17. a 18. století. Knih vydaných v 19. století je zaznamenáno pouze 14 svazků, mezi nimi ale nechybí periodika Časopis pro katolické du-

626

„hoc anno informata est bibliotheca“, viz cit. pamětní kniha (MZA).

627

1840: „armarium novum in cellam P. Cooperatoris“; 1844: „... et unum armarium [pro cellam] procurabantur“ Viz obě cit. pamětní knihy.
628

Jeho kaligrafický opis o 266 str. ve svazku menšího folia v lepenkové vazbě s koženým hřbetem a rohy
a štítkem „Catalog. librorum, quos in bibliotheca Francisc. residentiae Horzoc. reperire licet. MDCCCXL.“ se
dochoval v NA, ŘF, rkp. 264. Viz též poznámky J.K.Vyskočila z roku 1942 - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.

629

Jednotlivé obory v katalogu s počtem svazků v závorce jsou: A Biblia sacra et concordantiae (19 sv.),
B S. Patres (54 sv.) C Interpretationes et exposit. S. scriptur. (39), D Bullaria et conciliorum decreta (6),
E Concernentes stat. eccl. et munus sac. (25), F Agentes de Ordine regul. in genere et in sp[ecie] de serap.
(44), G Concionatori [sic] (162), H Pro conconib. mater. subm., postillae (65), I Rituales et cerem. (13),
K Controversisti et catechetici (11), L Canonici (10), M Morales (18), N Ascetici (20), O Ad theologiam
specul. spectantes.(21), P Juridici (světské právo, 13 sv.), Q Historici sacri et ephemerides theol. (40),
R Historici profani et huj. gen. ephem. (min. 33 sv., list 195/6 chybí), S Philosophici (5), T Astronomici et
mathem. (8), U Oeconomici (3, např. věčný kalendář a příručka včelařství), V Sic dicti classici, linguistici,
aliique scientifici (24, poezie, gramatika), W Medici (7), X Politici (3), Y Geographici (4 vč. tří ročníků peridika Geoegraphien v. Köhler (I..-III. Jahrgang 1765, Nürnberg), Z Ad histor. natur. pertinentes (2).
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chovenstvo vydávaný pražskou arcidiecézí z let 1828-1840 a blíže neurčený „Vaterland
Pilzer“ (roč. 12-28, 1825-41). V této době, kdy v Hořovicích pobývali obvykle dva řeholníci, už spíše pečovali o rozvoj vlastních knihovniček, neboť společnou sbírku ani nebylo
s kým sdílet. Jen poněkud odlišný názor měl kvardián Berard Vařečka původem
z Litomyšle, v letech 1872-1881 třikrát zvolený provinciál a hořovický představený
v letech 1861-1866 (†1900). V roce 1862 zakoupil dvě knihy za 4 zlaté a 25 krejcarů a tuto
informaci považoval za natolik důležitou, že ji zaznamenal v poznámkách pro provinční
archiv. 630) Podobně snad on či jeho následovník koupil z peněz hospice o čtyři roky později
„různé knihy pro knihovnu“ spolu s misálem a evangeliářem do chrámu.631)
Na plánku hospice z roku 1866 je knihovna zaznačena ve vlastní místnosti v přízemí
na konci chodby vlevo,632) kde se zřejmě nacházela až do roku 1939. Dne 4. prosince 1884
v domě vypukl nevelký požár, který způsobil škodu za asi 160 zl., knihy ale nijak nepoškodil. 633) Celá rezidence ale začala trpět stářím, zejména popraskanými omítkami, trhliny se
objevily i na klenbě bibliotéky. Vše bylo opraveno roku 1887, nešlo o žádné velké zásahy,
zamazání omítky a nátěr stěny v knihovně stál konvent pouhých 50 krejcarů.634) Několik
inventářů hospice z let 1890-1927 zmiňuje knihovnu s cca. 300 svazky, od roku 1905 je
k číslu dodáno „latinských a německých knih, většinou starých neupotřebitelných kázání.“
635)

Nadále dva zde obvykle pobývající řeholníci (z toho jeden kněz) pochopitelně dbali

hlavně o literaturu ve svých celách a v konventní bibliotéce se nacházel jen pozůstatek minulých dob. Kněz zde býval samozřejmě i představeným a z titulu této funkce
i knihovníkem, i když zřejmě jen pro forma.636)
V roce 1939 byl v Hořovicích díky prostředkům získaným ze sbírky organizované
provinciálem Janem Evangelistou Urbanem opraven refektář. Jelikož dosavadní umístění
bibliotéky v zadní místnosti bylo označeno jako „velmi vlhké“, byly po opravách knihy

630

NA, ŘF, 2687.

631

Tamtéž.

632

Srov. obrazovou přílohu. Plán hospice - NA, ŘF, 2703. Knihovna umístěná v přízemí je zřejmá též
z popisu oprav v roce 1879 („tectum celae supra bibliothecam“ - NA, ŘF, 2687).
633

NA, ŘF, inv.č. 426, rkp. 34.

634

Rozpočet výloh na opravu - NA, ŘF, 2699.

635

NA, ŘF, 2689. Tomu odpovídá i další údaj z roku 1904: „menší knihovna lat. a něm. teologie“, viz Šťastný, 1904, s. 426.
636

V roce 1937 to byl například laik Felix Veselý (1867?-1950), již na sklonku 19 století uváděný jako knihovník v Hostinném (viz). Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA,
Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
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přestěhovány do refektáře. Pro její uložení získali bratři nové police, kvalitní dřevo jim
poskytl a regály vyrobil hořovický tesař Josef Kočárek.637) V původní knihovně zřejmě ale
zůstal umístěn mobiliář charakteristický pro bibliotéku a nebyla jinak využívána, neboť
v popise kláštera z července 1950 je opět mezi místnostmi v domě zmiňována také samostatná knihovna. 638)
Když v knihovně bádal Jan Kapistrán Vyskočil, nalezl zde dva prvotisky a jeden rukopis, konkrétně poznámky z přednášek morální teologie sepsané františkánem Bernardem
Řezníčkem během jeho studií v roce 1762. P. Řezníček, později kazatel v Hořovicích roku
1794 a zemřel a svazek a snad i další knihy zde zůstaly jako jeho pozůstalost.639) Přímo
v sousedství rezidence se někdy v první polovině 20. století nacházelo papírnictví
a knihvazačství Novotný, 640) v době strojové výroby knihy však již řád příliš vazače nepotřeboval.
Po zrušení konventu a odvezení řeholníků v dubnu 1950 bylo při prohlídkách rezidence nalezeno asi 1650 svazků knih. Žádná státní knihovna o ně nejevila zájem, místní
národní výbor, který objekt převzal 29. července a hodlal v něm zřídit hudební školu ovšem
požadoval co nejrychlejší vystěhování všeho vybavení včetně knih. 641) Národní výbor opakovaně ještě v září a listopadu žádal o odvezení knih, ani v jednom případě mu nebylo
známo, jak se má s knihami naložit. Proto byl nakonec knihovní fond předán místnímu
městskému museu, kde bylo při inventarizaci v roce 1956 zaevidováno 1050 inventárních
čísel. 642) Dalších 73 svazků, zejména svázaných kazatelských a křesťanských časopisů pře-

637

Cit. pamětní kniha kláštera (NA), fol. 36r. Josef Kočárek je zde titulován jako „serinarius.“

638

(Záznam o přidělení objektu místnímu národnímu výboru Hořovice - NA, SÚC, 109.

639

Poznámky J.K.Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Prvotisků nebo rukopisů však zřejmě mohlo být ve
fondu více, badatel vycházel pouze z knihovních katalogů, neprocházel každý svazek včetně přívazků. Signaturu G 48, kázání o Janu Sarkandrovi, patrně rukopis tehdy nemohli mezi knihami dohledat.
640

Kresba kláštera - NA, ŘF, bez inv. č., karton 133.

641

NA, SÚC, 109.

642

Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven, 20.6.1950, nepodepsáno - NA, SUC, 56; Horák. Zpráva
o svozu…(tamtéž). Viz též Horák, 1966, s. 239.
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vzal a do Prahy si odvezl Svaz novinářů, 643) jiných 23 knih údajně ještě Národní
a universitní knihovna. 644)

Hostinné, klášter františkánů
Povolat řeholníky do Hostinného se rozhodl místní pán Vilém hrabě Lamboye (†ca
1660). Zvažoval nejprve různé řády: jezuity, kapucíny, bosé karmelitány i františkány, nakonec byli vybráni ti poslední, kteří se ale do Hostinného dostali až po Vilémově smrti,
iniciativou jeho syna Jana Lamberta (†1669) a také vdovy hraběnky Sibyly, rozené
z Gemmelberka, která s dobře znala s brněnským kvardiánem, lektorem teologie
P. Patrikem Pelletem (Paletem), který se pak jako jeden z prvních v Hostinném usídlil. 645)
Oficiální pozvání zaslal hrabě Lambert řádu v roce 1666, v listopadu téhož roku sem přišli
první řeholníci. 646) Tehdy ovšem ještě nestál ani kostel ani konvent. Chrám byl postaven
velmi rychle v letech 1667-1669, v sousedství patrně vznikl klášter nebo aspoň provizorní
stavení. Původní místo se ale pro nevhodnou půdu a blízkost rušné silnice ukázalo jako
krajně nevhodné, proto hrabě Maxmilián Martinic, poručník nezletilého Jana Maxmiliána
Lamboye vyjednával s františkány a magistrátem zřízení nového řeholního domu. Rovněž
za přičinění provinciála Bernarda Sanniga tak získali řeholníci hřbitovní kostel sv. Trojice,
který si ale nechali zasvětit Neposkvrněnému početí Panny Marie, spolu s okolními pozemky pro stavbu kláštera a zahradu.647) Základní kámen konventu s jednou kvadraturou
byl položen 1. června 1667. Stavba včetně drobných úprav trvala téměř dvacet let, do nového budovy byli řeholníci uvedeni v průběhu roku 1684, ačkoli dokončovací stavební práce ještě probíhaly.

643

„Vybral jsem z ní 73 sv. homiletik, a to časopisů Vlast, Kazatel, Posvátná kazatelna, Na hlubinu, Meditace
a několik drobnějších věcí na doplnění a kompletování jmenovaných čas., které již máme v depositu z jiných
záborů. Vybrané sv. byly ihned nakládány do auta, takže na podrobnější bibliogr. zápis času nezbývalo. Knihy byly odvezeny do Národní a universitní knihovny v Praze, odkud si je podle ujednání budeme moci kdykoli vyzvednout a uložit v našem depozitáři.“ Zpráva red. Boh. Milčana, v Praze 17.11.1950 - NA, SÚC, 56.
644

Horák. Zpráva o svozu…NA, SÚC, 56.

645

Wilhelm-Minařík, 1909, s. 91; NA, ŘF, 2704 ; klášterní kronika NA, ŘF, rkp. 35, s. 5-6; NA, Františkáni
Hostinné, rkp. 1, někdy je P. Pellet uváděn jako první představený konventu.
646

Wilhelm-Minařík, 1909, s. 91.

647

Tamtéž, s. 92-93.
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V polovině 18. století, minimálně v letech 1746-1770 fungovalo v Hostinném studium morální teologie. 648) Z místních lektorů známe Livina Fidlera, který si pro potřeby výuky vytvořil rukopisné kompendium moralistiky, jež pak sám užíval „pro usu simplici“.
V roce 1770 zde přednášel kazatel a vikář Roch Winter, autor podobného výtahu
z čtyřdílného kompendia morální teologie, který o asi 30 let dříve napsal františkán Benevenut Petr Orcl.649) V roce 1785 byl klášter sice zrušen a jeho majetek včetně knih
s velkou pravděpodobností zabaven a odvezen, o čtyři roky později zde byl ale řeholní život obnoven.650) Jelikož zde již řeholníků nebylo ve 20. století tolik, aby zabydleli celý
klášter, pronajímali jeho část, a tak ve 20. letech byla například část přízemí pronajata
místní veřejné knihovně. 651) Po roce 1950 vznikla v chrámu výstavní síň fungující i na počátku 21. století, v klášteře byl dočasně zřízen sklad textilií. 652)
Na místnost pro knihovnu bylo pamatováno už od samého počátku existence nově
budovaného kláštera u kostela nejsv. Trojice. Lze v tom odhadnout zásluhu Bernarda Sanniga po jeho prvním zvolení do funkce provinčního ministra a také klášterní kronika se
takto o Sannigovi přímo zmiňuje. 653) V plánech stavby je z roku 1677 je jako knihovna
vyznačena rohová cela (č. 5) v prvním patře, v části ambitu přiléhající k chóru kostela,
v severním rohu kvadratury.654) V roce 1686, dvě léta po nastěhování řeholníků do objektu
byla údajně z větší hotova klausura kláštera a zároveň v ní byla za kvardianátu Rudolfa
Vavrockého skutečně zřízena knihovna a další „instituce“, patrně pokoje pro kvardiána
a provinciála. 655) Jednalo se zatím ovšem pouze o nevybavenou místnost, jež stěží mohla
být skutečně využívána. Teprve o tři roky později (1689) za kvardiána a lektora teologie

648

K dataci srov. Wrbczansky, 1746 a níže uvedené rukopisy.

649

Oba rukopisy byly posléze v konventní knihovně v Hostinném, sign. 6 M, E 21; nyní u P. Marie Sněžné
v Praze, nesignovány. P. Fidler, narozen v roce 1714 nebo 1715 jako Josef v místě zvaném „Schatzlerien“,
zemřel v Hostinném jakožto jubilant kněžství a řeholních slibů 30. 9. 1790, P Winter zemřel tamtéž také jako
jubilant slibů 25.7. 1815.

650

Srov. Buben, 2006, s. 329, jenž podle financování pozdějších oprav (cca.1825-1830) ze státní kasy soudí,
že ne vše zabavené bylo po znovuobnovení kláštera r. 1789 řeholníkům vráceno. Srovnáme-li obvyklé osudy
knih končících záhy v ostatních bibliotékách, aukcích a makulatuře, ani to zřejmě nebylo možné.
651

Tamtéž.

652

NA, SÚC, 109.

653

Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a, viz též níže.

654

NA, ŘF, 2715. Viz též reprodukce plánu.

655

„Anno 1686 sub iterato ministeriatu A.R.P. Bernardi Sannig, et presidente P. Rudolpho Wawrocky clausura Conventus majori ex parte ex caris Christi Fidelium Eleemosynis est perfecta, uti et Bibliotheca infructat
cum alijs Officinis“, viz Pamětní kniha kláštera, s. 32 - NA, ŘF, Frant. Hostinné , rkp. 1a. Podobný zápis je
též v další pamětní knize - NA, ŘF, rkp. 36.
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Bernardina Ungera konvent na své náklady („z vlastních almužen“) zaplatil truhláře, kteří
„vkusně vyrobili čtyři regály: jeden větší a tři menší, pro nezbytné uložení knih.“ Skříně
měly svá dvířka s výplní z hustého plátna pro ochranu před prachem656) a patrně je zdobila
spíše prostá malba, jakou známe i z jiných konventů.657) Do té doby se údajně knihy válely
nesetříděné „v temnotě a v pavučinách.“658) Výše zmíněný hraběcí poručník Maxmilián
z Martinic poskytl na toto vybavení knihovny, lékárny a sakristie celkem 50 zlatých.659)
Klášterní prameny neuvádějí pak žádnou zmínku o přestavbě knihovny do roku 1836, pouze byla několikrát spolu s ostatními prostory vybílena. 660)
V návaznosti na řádné uložení knih došlo v roce 1699 také k jejich sepsání. Inventář
bibliotéky se dochoval v opise jako součást pamětní knihy kláštera661) a eviduje
k zmíněnému roku celkem 399 svazků. Velká většina z nich pochází ze 17. století, z období
po založení kláštera, pouze čtyři datované jsou prvotisky a 31 jich pochází z 16. věku, podle jejich obsahu šlo patrně o dar či více darů blíže neznámých měšťanů nebo šlechticů.
Knihy byly roztříděny do obvyklých oborů zastoupených písmeny, knihy však neměly ještě
svá pořadová či inventární čísla ani signatury. Podle formy inventáře se zdá, že jeho autor
měl k dispozici jistá pravidla, jak při sepisování knih postupovat, avšak nebyl v oblasti příliš zkušený a několikrát svůj styl zápisu změnil. Měl rovněž své pokračovatele, nejméně do
roku 1735. Ti však během 36 let zapsali pouze 39 nových přírůstků. Nejhojněji byla mezi
díly jako obvykle zastoupena literatura kazatelská a duchovní příručky řeholníků, u nichž
ještě nejsou zaznamenány četné multiplikáty charakteristické pro pozdější dobu. Klášterní
studium vzniklo v Hostinném až v 18. století, zatím jeho stopy v soupise nejsou zřejmé.
Dosti velké množství měli řeholníci děl politických a právních, jichž asi příliš prakticky
nevyužili, ale zřejmě pocházely z darů, které řeholníci s vděčností a úplností přijímali. Pár
knih bylo lékařských.
Řeholníci patrně udržovali dobré vztahy s klérem ve svém okolí. V únoru 1703 zemřel královehradecký děkan a officialis (zástupce biskupa v právních věcech) Václav Ber656

„...ex eleemosyna Conventus, per Arcularios Bibliotheca est constructa, affabre factis in ea quatuor repositoriis, uno majori, et tribus minoribus, pro debite collocandis libris, portulas habent repositoria tela crassiori
obductas pro avertendis pulveribus, et libris munde servandis. Benedicat Deus in saecula saeculorum. Amen“,
tamtéž, s. 35. Shodný text, patrně dílo B. Sanniga viz též další pamětnice - NA, ŘF, rkp. 36.
657

Srov. Dačice, Moravská Třebová, Plzeň, Zásmuky.

658

Pamětní knihy - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 1 ; NA, ŘF, rkp. 36.

659

Cit. pamětní kniha (MZA).

660

Cit. pamětní kniha (NA, ŘF, rkp. 36).

661

Cit. pamětní kniha (NA, ŘF, Frant. Hostinné, rkp. 1a).
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nard Sartorinus, který konventu odkázal více než 150 knih a 50 zlatých. V tomtéž roce zesnul i trutnovský děkan Baltazar Stanke, který františkánům daroval asi jen část své sbírky,
konkrétně 29 knih. Jiným štědrým církevním hodnostářem byl o deset let později děkan
v Hostinném Jakub Kryštof Klipper. V poslední vůli daroval celkem 64 knih převážně kazatelských, tady prakticky orientovaných, ale také z jiných oblastí teologie nebo dějin. 662)
Řeholníci však nebyli odkázání pouze na dobrodince a sami si část knih nakupovali.
Za vlastní prostředky, zřejmě nijak objemné,663) již ale pořizovali pouze knihy skutečně
sobě potřebné a ve fondu chybějící. Například v roce 1712 bylo pořízeno několik děl kazatelských a historických, které řeholníci zřejmě rovněž používali pro přípravu svých promluv při hledání příkladů a ilustračních příhod.664) Četnější nákupy jsou zaznamenány
v letech 1728-1740, kdy si bratři z vlastních prostředků koupili například výklady Písma od
Kornelia a Lapide, sebrané spisy svatého Bonaventury, dvě knížečky pražského irského
františkána Jacoba Griffina nebo postupně patnáct svazků historických řádových análů od
Lukáše Waddinga. Knihy v sakristii se rozrostly v letech 1734-35 nákupem čtyř misálů
v červeném a zeleném hedvábí, na což zčásti přispěl jistý Hensler, nemanželský syn paní
Conthorové, v chóru přibyl nový graduál. 665) V roce 1740 byl zase z jisté šlechtické knihovny koupen šestidílný výklad Bible od Mikuláše z Lyry, patrně staršího vydání, za 30
zlatých. 666) Exegeze Písma svatého byly zřejmě potřebné pro místní moralistická studia.
Četné nové přírůstky ovšem nebyly evidovány, v policích určených jednotlivým oborům již nebylo volné místo a absence evidence také způsobila, že se velké množství knih
nacházelo „v rukou“ kněží mimo prostory knihovny. Aby byl tento zmatek napraven, byla
patrně v roce 1741 knihovna utříděna a uspořádána.667) V následujících desetiletích získal

662

O všech zmíněných darech viz cit. pamětní kniha (NA, ŘF, rkp. 36), část De benefactoribus. O daru B.
Stankeho viz též další pamětnice (NA, ŘF, Frantškáni Hostinné, rkp. 1a, s. 37). Oba prameny uvádějí též dar
asi 222 knih od „Praenobilis ac Rd9 Dn9 Franciscus Ludvik“ zesnulého údajně 19.4.1742. Zřejmě se jedná
ale o Františka Ludvíka z Talmberka, zemřelého již roku 1730 a jehož knihy získal hájecký konvent. Srov. též
Wilhelm-Minařík, 1909, s. 96.
663

I přesto, že u vzniku kláštera stál hraběcí rod de Lamboye, neměl hlavní fundaci a byl vyživován zejména
z drobnějších milodarů..
664

Cit. pamětní kniha (NA, ŘF, Frantškáni Hostinné, rkp. 1a.), s. 40.

665

Jinak měli františkánští kněží v zakristii na počátku 18. století k dispozici pět misálů: jeden se zlacenou
vazbou (kováním?), jeden v zeleném (hedvábí?), jeden starodávný opravený, jeden malý pro zádušní mše
a jeden nový, který koupili v Antverpách Jiří Lox arcifarář „Schmidbergensi“ a jistý pan Kraus, „quaestor“
tamtéž. V první polovině 18. století přibylo nákupem dále 5 velkých římských a 2 malé zádušní misály. Viz
inventář zakristii v pamětní knize kláštera - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a.
666

Tamtéž, s. 42-45.

667

Tamtéž.
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klášter nové četné knihy, avšak opět nebyly zapisovány a v bibliotéce postupně zase vznikl
nepořádek. Nového utřídění se dočkala až v polovině 80. let 18. století. 668)
Za josefínských reforem měl být konvent původně zrušen. Přestože k tomu nedošlo,
musela být údajně „pěkná knihovna, která obsahovala četné cenné rukopisy“669) spolu
s archivem v roce 1785 konfiskována. Dne 9. listopadu 1785 přišel do kláštera s tehdy
27 řeholníky bydžovský krajský hejtman Jan z Loun se svým komisařem a písařem, aby
zjistili a zapsali jak personální stav, tak majetek kláštera. Všechny inventáře, včetně soupisu knihovny tehdy zabavili a odnesli. Z výsledku jejich práce se dovídáme, jak vlastně knihovna vypadala. Knihy byly urovnány ve čtyřech větších a třech menších skříních zmiňovaných v místnosti již od jejího počátku. Dalšími kusy nábytku v bibliotéce byly čtyři stoly, velké lehátko potažené suknem a tři židle. Výzdobu tvořily obrazy svatého Františka,
dva portréty řádového učence bl. Jana Duns Scota a několik dalších podobizen, 670) napůl
dekorativní a praktický účel měly dva astronomické glóby. Tyto cennosti podobně jako
později knihy převzal do správy pražský knihovník Karel Rafael Ungar. Místnost zřejmě
sloužila také jako skladiště nepotřebných věcí, což je zřejmé i z nepoměru mezi židlemi
a stoly, které tedy zřejmě nesloužily k četbě a studiu. Dále zde byly uloženy schránky
z oltářů, dva bubny, čtyři trubky, poškozený basset a nefunkční housle, zřejmě pozůstatek
dřívější bohaté hudební činnosti na kostelním kůru.671)
Knihy v celkovém počtu 2137 svazků bez katalogu, který již dříve zabavil bydžovský
hejtman, posléze zkonfiskoval bydžovský krajský úřad, aniž by řeholníkům předložil jakýkoli příkaz či nařízení od vyšší instance. Řeholníci museli předat také všechny knihy ze
svých cel, neboť bez katalogu nebylo možno ověřit, zda náležejí konventní sbírce nebo jim
samotným. V třinácti bednách, které za 17 zlatých vyrobil místní tesař Josef Soboll, je nechal správce radimského Liechtensteinského panství Jan Josef Beran poslat do Prahy do
univerzitní knihovny. Povozník, jehož vůz z knihami z různých klášterů údajně vážil při
příjezdu do pražského Starého Města více než 2,5 tuny (4870 liber), dostal za cestu
72 zlatých hrazených nejprve na náklady panství v Radimi a později proplacených Nábo-

668

Cit. pamětní kniha kláštera (NA, ŘF, rkp. 36), část Memorabilia conventus.

669

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 2.

670

Inventář a další prameny je popisují jako „Schreikeni ohne Hand“ (podle nápisu na něm) a „Auspitzer
handlosen Syndikus“ (dvakrát), viz Blaschka, 1927, s. 255. Protokol o zrušení kláštera publikován tamtéž,
s. 260-261.
671

Tamtéž.
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ženským fondem. 672) „Nakonec byly sebrány všechny knihy vložené do knihovny
a uskladněné v ní. Všechno i přes zapřísahání otce knihovníka, že nikdo nesmí vynést jinou
knihu, než tu, kterou si půjčí,“ píše se v pamětní knize konventu. Pak ještě přišli úředníci
z magistrátu za syndikem kláštera a donesli mu noblesně vyhotovený protokol, že všechno
vybavení kláštera má být zabaveno.673) Později byla do kláštera poslána inspekce od vrchního purkrabí a vládního prezidia, aby ověřila zda si komunita skutečně ještě neponechala
nějaké knihy. Opravdu bylo ještě nalezeno dalších 33 titulů v 41 svazcích, které měl u sebe
P. Ivan Storch (1748/9-1804) a ty byly 12. prosince 1789 poslány do univerzitní knihovny. 674) „Vše co bylo cenného [v knihovně a archivu], bylo rozvlečeno v době rušení klášterů do různých knihoven, nebo se dostalo za laciný peníz do rukou nehodných,“ popisují
o sto let později františkánští historici B. Wilhelm a K. Minařík v dějinách českých klášterů.675) Kromě knih měli řeholníci v konventu také početné mapy a plány, mědirytové a asi
i malované, které byly rozvěšeny na chodbě v prvním patře. Také ty podlehly konfiskaci. 676)
Řeholníci si tedy museli v ztížených podmínkách s omezenými příjmy i počtem bratří
budovat knižní fond od počátku 19. století znovu. Významnější nákup knih byl učiněn
v roce 1844, kdy si pořídili celkem 86 svazků z různých oborů bohovědy včetně osmi ročníků časopisu Linzen Monatschrifft a deseti svazků časopisu Philothea vydávaného ve
Würzburgu. O rok později přibyly další knihy, například díla svatého Alfonse z Liguori
a další ročníky periodika Philothea.677) I přesto ovšem adresář knihoven rakouské monarchie z roku 1900 uvádí v klášteře „pouze nevýznamnou“ knihovnu s kazatelskou literaturou
bez vzácných historických děl. 678) Zajímavou středověkou památku choval zato při sobě
kazatel Norbert Warta, působící v Hostinném někdy okolo roku 1893. Mezi svými věcmi
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Blaschka, 1927, s. 256. Podobným způsobem skončilo v Praze i 1335 knih od paulánů z Hostinného.

673

Cit. pamětní knihy (NA, ŘF, rkp. 36), část Memorabilia conventus; (NA, ŘF, Františkáni Hostinné,
rkp. 1a), s. 49. Pozůstatkem františkánské knihovny v Hostinném v NK je např. tisk. IX.G.46 (Repertorium
conventuum, fundatorum, capitulorum, comissariorum, provincialium atque postarum in Alma, & magna
Provinccia Boemiae... Brunae : J.M. Svoboda, 1734.).

674

Blaschka, 1927, s. 257. Jejich soupis publikován tamtéž, s. 262-263.
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Wilhelm-Minařík, 1909, s. 96.
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Blaschka, 1927, s. 255.

677

Poznámky pro provinční archiv (archivio inserenda) - NA, ŘF, 2706.

678

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 2.
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měl také jednolistový pergamen z počátku 14. století (19x24 cm) s opisem části světové
kroniky Rudolfa von Ems.679)
Pomalý rozvoj knihovny nezlepšil ani fakt, že klášter měl téměř vždy řádně ustanoveného knihovníka. V roce 1884 jím byl Ludvík Böhm, jenž strávil v Hostinném velkou
část svého profesního života, tehdy místní vikář a bývalý kvardián. O tři roky později převzal funkci Gilbert Procházka, rovněž starší zkušený řeholník, kazatel, bývalý kvardián
a knihovník ve Slaném a představený v Hořovicích. Po jeho odchodu z Hostinného roku
1889 se aspoň formální péče o knihovnu ujal opět P. Ludvík Böhm a po něm roku 1893
Leo Götzel (Götzl), místní vikář a kazatel. V roce 1986 spravoval bibliotéku klášterní vikář
Felix Veselý a po něm kvardián Rogerius Konhefr, kazatel, katecheta, zpovědník sester
voršilek a v letech 1905-1914 provinční ministr.680)
Sbírka tedy měla svého stálého správce, knihy snad byly nějak roztříděny, avšak postrádaly evidenci. V důsledku toho i klášterní inventáře z let 1905 a 1910 opakovaně uvádějí zastaralý dávno neplatný údaj o cca. 130 pracích v 350 svazcích.681) Situace se změnila
až s příchodem bratra Bonaventury Wilhelma do Hostinného, jenž zde sloužil jako kvardián přibližně od roku 1905 a funkci knihovníka převzal od P. Konhefra. Tento řádový historik a knihovník v roce 1906 bibliotéku v Hostinném nově setřídil podle dosavadních zkušeností z Bechyně a Jindřichova Hradce a zároveň ji sepsal do katalogu. Rovněž tehdy za
105 korun hrazených z rozpočtu kláštera zařídil nákup nových skříní pro knihy, které dosud
musely být provizorně uloženy. 682) Podle pozdějších inventářů (1920) se v bibliotéce nacházely celkem čtyři knihovní skříně a jeden stůl.683) P. Wilhelm při svém pořádání knihovny napočítal celkem 2700 svazků, skoro osmkrát více než se dosud předpokládalo. Nej679

Text části kroniky tehdy vydal gymnaziální profesor Karl Jüthner (Jüthner, 1983), jemuž P. Warta rukopis
se svolením představených zapůjčil.

680

P. Böhm, kazatel, kvardián, definitor, profesor náboženství na gymnáziu a notář biskupa královéhradeckého zemřel 4.9. 1896 v Hostinném; P. Procházka byl dále ředitelem Třetího řádu, superior a promotor sv. Misie v panství Smečno, definitor, notář pražského arcibiskupa, titulární rada arcibiskupské konzistoře, zemřel
jako senior provincie 4.4. 1910 v Hájku; P. Götzel, též ředitel Terciářů, novicmistr, magistr laiků, kvardián,
definitor či pomocný katecheta na německém gymnáziu, zemřel 8.6.1916 v U. Hradišti; Felix Veselý, (1867?1950), v roce 1937 též knihovník v Hořovicích (viz); P. Konhefr † 19.8. 1936 v J. Hradci. Viz přehled členů
konventu v pamětní knize kláštera - NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a. O P. Konhefrovi viz též BohattaHolzmann, 1900, s. 2.
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NA, ŘF, 2709.
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„1906 ... Item bibliotheca conventus ordinata et Catalogus librorum nondum existens compositus cura et
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sumptibus conventus 105 C.“, viz cit. pamětní kniha (NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a), s. 149 nebo
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více děl bylo kazatelských, rukopisy údajně v knihovně staré jen něco před sto let nenalezl. 684) V roce 1922 byla ještě zbořena velká kuchyňská kamna, která z kuchyně v přízemí
zasahovala i do knihovny nacházející se v patře nad ní. 685) Po P. Wilhelmovi převzal správu
knihovny v roce kvardián Josef Hopfinger, kazatel, katecheta, sakristián a pozdější provinciál, v roce 1914 je jako knihovník doložen Karel Marášek, kazatel, v letech 1917-1919 pak
Ildefons Kadlec, diskreta kláštera, kazatel a katecheta.686)
V letech 1929 a 1930, za kvardiána Berarda Antla byla knihovna přestěhována do
nových prostor. Dosavadní konventní kuchyně byla patrně pro potřeby dvou kněží
a několika laických bratří příliš veliká, proto z ní představený učinil letní refektář. Do původního refektáře umístěného v přízemí přímo pod historickou bibliotékou přestěhovali
knihy a uložili je do nových neuzavíratelných polic pořízených za 1531 korun.
V následujícím roce ještě přibylo v novém knižním úložišti ústřední topení, což spolu se
zednickými pracemi přišlo na 7 tisíc Kč. Do dosavadní bibliotéky byl nově umístěn klášterní archiv. 687)
V návaznosti na toto nové uspořádání nechali františkáni v následujících letech nově
svázat „mnoho knih“ a řadu dalších „nedávno vydaných“ koupili, mezi nimi desetisvazkový Lexikon für Theologie und Kirche nebo patnáctidílné církevní dějiny Geschichte der
Päpste od Ludwiga Pastora. Výdaje na nové nakupované knihy byly skutečně nemalé, řeholníci se rozhodli v minulých desetiletích opomíjenou knižní sbírku oživit novou co
nejaktuálnější literaturou. V roce 1932 koupil klášter knihy za 2000 Kč, o rok později za
tisíc, roku 1935 za 800 korun, což pro konvent se dvěma kněžími nebylo rozhodně málo.
Nejspíš se jednalo opět o zásluhu místního představeného Berarda Atla, též sakristiána,
ředitele a vizitátora třetího řádu, katechety u sester voršilek, a od roku 1935 také Richarda
Ryšavého, diskrety kláštera, oba měli v klášteře také funkci knihovníka.688). Během jeho
působení bylo ovšem zjištěno, že nové prostory knihovny v bývalém refektáři z neznámého
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Wilhelm-Minařík, 1909, s. 96.
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Cit. pamětní kniha (NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a.), s. 155.
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Hlášení provincialátu o stavu konventu v roce 1934/35 (NA, ŘF, 2706) kvardiána Godefrida Rottera vůbec
neuvádí, klášter byl zřejmě ve skutečnosti řízen jeho diskretou P. Ryšavým. Pro funkci knihovníka srov. cit.
pamětní kniha (NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a), seznam členů konventu. P. Ryšavý byl dále od roku
1938 také místním kvardiánem, dále zpovědníkem řeholnic a kaplanem, po okupaci i válce zřejmě zůstal
v Německu (jeho běžnou řečí, stejně jako mluvou v klášteře a ve městě vůbec byla němčina). Viz Catalogus
Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
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důvodu nevyhovují a proto se svazky v roce 1938 opět stěhovaly do své původní místnosti
před rokem 1930, jež se pro svůj účel prý hodí více. Předem byla ale staronová místnost
„vylepšena a vybavena hodnotnými (wertvolle) skříněmi“, což konvent spolu
s doplňkovými pracemi přišlo na 1000 korun. V témže roce byly ještě koupeny knihy za
550 Kč.689)
Po zrušení kláštera jeho bibliotéku úředně převzala Státní studijní knihovna v Hradci
Králové a soudobé zprávy hovoří o jejím rozsahu asi 5000 svazků, 690) jistá část též posléze
skončila ve skladech Památníku písemnictví. Část původní knihovny z Hostinného byla
v rámci restitucí vrácena františkánům a je uložena v jejich pražském konventu. Jedná se
odhadem o 1,5 tisíce knih a jejich prozatímní soupis evidoval na jaře 2006 zatím
40 jednoznačně identifikovaných svazků starých tisků.691)

Hradec Králové, klášter Menších bratří/minoritů
První hradecký klášter Menších bratří byl založen někdy před rokem 1238, listinně
doložen je o tři roky později a stával u kostela sv. Jana Křtitele v sousedství nově budovaného knížecího hradu, v dnešní Dlouhé ulici v místech Vojenské lékařské knihovny. Po
roce 1260 byl střediskem královehradecké kustodie, do níž patřily ještě další čtyři konventy
(Nový Bydžov,V. Mýto, Čáslav, Kłodzko). Snad koncem srpna 1419 byl hradecký klášter
přepaden a zničen, podle jiných zpráv zkázu vykonalo vojsko vedené Janem Městeckým
z Opočna a Půstou z Častolovic v srpnu 1423. O původní konvent nacházející se v sutinách
a částečně již zastavěný novými domy se minorité přihlásili po Bílé hoře v roce 1621. Náhradou za původní místo řád přijal objekt městského špitálu při kostele sv. Anny na labském poloostrově na Pražském předměstí přibližně v místě dnešního Tyršova mostu. Roku
1622 zde vznikla komunita a začala přestavba domu pro řeholníky. Roku 1766 se objevil
plán tento klášter zbořit, neboť stál na místě plánovaných městských fortifikací a o deset let
později byl realizován. Poté řeholníci dočasně bydleli na Pražském předměstí
v měšťanských domech.692) Pro obyvatele bouraného Pražského předměstí byla nově zříze689

Poznámky pro archiv - NA, ŘF, 2706. Cit.pamětní kniha (NA, ŘF, Františkáni Hostinné, rkp. 1a), s. 160
uvádí náklady na úpravy staronové knihovny jen 800 Kč.
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Horák. Zpráva o svozu… - např. NA, SÚC, 56; Stručná zpráva o svozu klášterních knihoven z 20.6.1950 tamtéž.
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Za laskavé poskytnutí soupisu děkuji knihovníkovi pražského konventu p. Janu Kašparovi.
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Svátek, 1959; Buben, 2006, s. 188.
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na obec Kukleny, kde si také minorité po roce 1777 vybudovali svůj nový kostel sv. Anny
a čtyřkřídlý jednopatrový klášter. Ovšem již o dvanáct let později byl tento z císařské moci
zrušen, chrám se poté stal farním, objekt kláštera byl rozdělen na faru a školu. Dnes zde
sídlí sestry kongregace dcer Marie Pomocnice (salesiánky) a provozují v objektu dívčí internát.
V důsledku nedostatku archivních pramenů z konventu zatím nemáme o knihovně
hradeckého kláštera žádné zprávy. Jedinými zjištěnými knižními pozůstatky jsou údajně
dva dochované kancionály z 16. století, 693) které však vzhledem k popsanému osudu stěží
vznikly přímo pro minority, ale dostaly se k nim až později. Bezpochyby však v Hradci
fungovala knihovna konventní i osobní sbírky bratří, přinejmenším ve spojení se studii filozofie doloženými zde v roce 1766.694)

Cheb, klášter Menších bratří/minoritů a posléze františkánů
První zmínka o přítomnosti následovníků sv. Františka v Chebu je z roku 1247,695)
takže již tehdy stál přinejmenším dřevěný dům obývaný bratry. Fundátoři stavby kamenného konventu byli bohatí měšťané Hech z Pograthu a Honigr Schmidl ze Seebergu,
v sousedství komunity bratří vznikl také klášter klarisek po vzoru pražského anežského
řeholního domu. Uprostřed noci na 16. dubna 1270 vypukl v Chebu velký požár, při němž
zahynulo na 150 měšťanů. Kláštery Menších bratří a klarisek byly zničeny, takže poté musely být budovány znovu. Díky vstřícnosti dobrodinců, jimiž byli ještě žijící zakladatelé
konventu, šly opravy rychle, v roce 1285 byl vysvěcen kůr kostela, z let 1310-30 pochází
ambit.696)
Jakkoli o knihách bratří před rokem 1270 nemáme žádné zprávy a můžeme pouze
předpokládat liturgické kodexy, Písmo svaté, Řeholi a nějaké postily, je téměř jisté, že
osudný požár toho roku všechny nebo přinejmenším většinu knih zničil. V konventu měli
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Buben, 2006, s. 189.
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Jako lektor zde tehdy působil minorita Mansvet Geblherig. Srov. v roce 1766 vytištěné jím řízené filozofické teze Quaestiones miscellanae menti Ecclesiasticorum accommodatae... Reginae-Hradecii : typis Joannis
Clem. Tibelli, [1766].
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V dopise řezenského opata Ulricha je jmenován chebský kvardián Eberhard. Viz Grandl, H. Monumenta
Egrana. Eger : Witz, 1886. s. 77. Klášterní kroniky a dějiny konventu v provinčním arrchivu františkánů
uvádí jako datum příchodu rok 1260.
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dost naspěch se záchranou vlastních životů (pět řeholníků tehdy údajně zahynulo), natož
aby zachraňovali další své věci. Čtrnácté století, zejména po skončení nové výstavby kláštera, znamenalo zřejmě jeho rozkvět a lze tak předpokládat i rozvoj klášterní knihovny. Ta
se patrně rozrůstala o stále více nových svazků, neboť k roku 1374 je v pramenech zmíněna
stavba nové bibliotéky, zatímco ostatní části konventu byly již zřejmě několik desetiletí
hotovy. Jedná se konkrétně o listinu, v níž se kvardián Konrád spolu s řeholníky zavazuje
modlitbou za manžela a syny chebské měšťanky Alžběty, jejímž otcem byl jistý Wemer
Pesoldyn a chotěm Heinrich von Schonpach. 697) Podle pramene tato donátorka „laskavě
pamatovala na nás [řeholníky] a náš klášter a ze svých peněz nám ku společnému užitku
a pomoci všech bratří postavila knihovní dům zvaný bibliotéka“698) a jedná se tak
o nejstarší známou výslovnou zmínku o františkánské knihovně. Jakkoli pramen působí
jinak hodnověrně, nezdá se doslovný výklad popsaného umístění knihovny v samostatné
budově s ohledem na obvyklé umístění bibliotéek v této době v běžných klášterech, u nichž
nelze předpokládat studium či organizační centrum, příliš pravděpodobný. 699) Spíše šlo
o přístavek jednou stěnou spojený s konventem, dle soudobých zvyklostí umístění biblioték
snad někde v sousedství sakristie, chóru bratří či chrámu vůbec. Z jeho pozůstatků se zatím
nepodařilo nalézt žádné stopy, stejně jako ze samotných knih, které si řeholníci snad odnesli později při reformě kláštera nebo nepřežily jednu z přírodních či lidských pohrom následujících věků.
Reagujíce na stížnosti městských konšelů o morálce řeholníků vydal papež Pius II.
24. září 1463 příkaz zachovávat v chebském konventu přísně původní řeholi. Menší bratři
poté buď konvent opustili zřejmě i s knihami, nebo přešli k reformovaným františkánům
ovlivněni kázáními sv. Jana Kapistrána, který ve městě v roce 1452 pobýval. Do Chebu
byli v roce 1465 oficiálně uvedeni reformovaní františkáni ze saské provincie. V 15. století
se mezi chebskými řeholníky objevili přívrženci joachimismu nebo na českobratrství navazující sekty tzv. Wirbergerských,700) zásadní rozvrat komunity to ale nepřineslo. Jinak tomu
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ale bylo s protestantstvím, které postupně ovládalo celé město včetně bratří, u nichž je po
roce 1550 doloženo několik konverzí k luteránství a odchodů do působení ve funkci protestantských farářů. Po první vlně odchodů zbyli v 60. letech v klášteře dva nebo tři řeholníci,
roku 1591 opustili poslední řeholníci dům zcela.
Když přijel roku 1603 do Čech generální ministr františkánského řádu Franciscus
a Sosa, poslal do Chebu s dovolením císaře Rudolfa II. nové řeholníky svého reformovaného řádu. Chebský konvent nepatřil administrativně k Čechám, ale od roku 1607 až do josefínských reforem byl spravován štrasburskou řádovou provincií. Po vítězství katolíků
v roce 1620 sloužili františkáni bohoslužby i v okolních městech. V letech 1707-1733 proběhla zásadní přestavba celého kláštera, část jeho gotických budov byla zbořena a objekt
získal svou dnešní podobu v prostém barokním slohu. Chebský konvent františkánů byl
jedním největších v štrasburské provincii, od roku 1725 v něm pak fungovala teologická
studia moralistiky a dogmatiky se dvěma lektory a 10 až 12 žáky, jindy se zde zase přednášela filosofie nebo byl v domě zřízen noviciát. Bratři františkáni laici byli v 18. století
zpravidla jedenkrát týdně vyučování ve františkánské spiritualitě a teologii či duchovním
životě vůbec v tzv. Serafínských školách. Dokladem o její existenci v Chebu je německá
příručka pro tyto lekce Seraphische Lehr-Schuel napsaná v místním konventu v roce
1706.701)
Na příkaz Josefa II. byl klášter 23. dubna 1782 převeden do české provincie, o což
usiloval už o sto let dříve provinciál Sannig, avšak marně. Císařským dekretem z 24. září
1785 byl konvent zrušen a řeholníci odešli jinam. Na žádost konšelů ale císař o rok a půl
později, dne 16. dubna 1787 františkánům povolil opět se ve městě v počtu dvaceti usadit.
Před rokem 1869 ještě proběhla další oprava rozsáhlého dvouposchoďového areálu ve snaze co nejvíce obnovit jeho původní gotický sloh. Po odtržení Sudet, snad již v roce 1938,
byl klášter obývaný v té době průměrně pěti řeholníky zabrán Gestapem a v pozemkových
knihách majetkově připsán městu Chebu. Bratři byli vyhnáni, objekt sloužil jako dívčí žákovský internát. Při náletech byly budovy kláštera poškozeny, stropy byly propadlé, obyvatelné zůstalo jen přízemí a ani po skončení bojů neměl řád dost sil a prostředků objekt kromě nouzových zásahů komplexněji opravit. Také vnitřní zařízení bylo za války „z větší
části rozprodáno a zůstaly z něj jen nepatrné zbytky.“702) V jarních měsících roku 1945
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702

Klášterní kronika - NA, ŘF, rkp. 265.

317

ještě v klášteře pobývali různí uprchlíci, většinou Němci skrývající se před transportem.
Původní osazenstvo kláštera, vesměs německé bylo rovněž po válce převezeno do Německa, nebo bratři uprchli sami. Polovina kláštera byla pronajata městu a fungovalo v ní národohospodářské, později městské muzeum. V samotné klauzuře zde žil pouze P. Jeroným
Kadlec, který rovněž musel v roce 1948 uprchnout kvůli obvinění z pomoci při útěku přes
hranice. 703) Po zrušení konventu sloužil chrám jako depozitář muzea, do kláštera se kromě
muzea přistěhoval okresní archiv. V restitucích získali objekt opět františkáni, avšak předali jej plzeňskému biskupství, které jej roku 2006 prodalo městu, které jej hodlá využít jako
multikulturní zařízení.
Podle analogické situace z Rakouska a Slovinska704) můžeme předpokládat, že
i v Chebu, podobně jako snad i v Plzni, si minorité odnesli knihy před předáním konventu
františkánům do jiného svého domu a reformovaní řeholníci si budovali knižní sbírku znova. Pokud by dodnes dochované pozdně středověké a renesanční rukopisy chebského kláštera705) od počátku náležely konventu a jeho bratřím, což zatím nelze doložit, vládl
v 15. a o něco méně i v 16. století v řeholním domě živý ruch doprovázený opisováním
kázání a modliteb, v menší míře pak učebnic, teologických traktátů nebo právnických děl.
Menší bratři si opisovali knihy pro svou potřebu, ale také pro sousední klarisky, u nichž
schopnost psát nelze předpokládat. V roce 1529 tak pro ně například dopsal bratr Andreas
Judicis pergamenovou knížečku pohřebních a zádušních rituálů.706) Přestože podle pramenů
zůstal konvent na konci 16. století zcela opuštěn, jeho knihovna nezanikla ani nebyla rozmýcena, jak dokládají stovky dochovaných knihy s vlastnickým přípisem bratří z 15.
a počátku 16. století.707)
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ThDr. Jan Jeroným Kadlec emigroval 12.10.1948, jeho obvinění znělo: „napomáhal útěku Benderovcům
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705

Tošnerová, 2004, s. 184-189. Viz též níže.

706
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č. 2643; 15. stol., 19x14 cm, perg.), německá Bonaventurova Legenda maior - XVI.D.16 (Dolch, 1909,
č. 119; 1. pol. 15. stol., 32x22 cm. papír, dále obsahující německé texty o prociunkuli, legendu sv. Kláry
a doplňky k ní nebo legendu a listy sv. Anežky), Řehole, statuta a další texty chebských klarisek - XVI.G.34
(nejstarší část z r. 1505, 11x8 cm, perg.)
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Za upozornění o jejich existenci děkuji Michaele Bäumlové.
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Jakým způsobem přečkaly svazky opuštění kláštera není známo, nicméně záhy po jeho znovuosídlení v roce 1603 se opět řeholníci věnovali řádnému uspořádání a pořádku ve
své konventní knihovně. Výsledkem takové práce byl abecední katalog zřejmě z roku
1620.708) Podle závěrečné poznámky vznikl z popudu straßburgského provinciála Johanna
Tetenborna a podílel se na něm chebský kvardián Leonard Bölckh, kazatel Daniel Lüng
a bratr Albert Ossanaeus. Dochovaný „abecedář“ mohl být doplňkem inventárního soupisu
seřazeného podle uložení knih, nicméně postrádá jakékoli informace o signaturách, skříních, truhlách apod., kde by knihy mohly být uloženy. Knihovník se zřejmě spoléhal na
svou paměť a abecední katalog sloužil jako pomůcka ostatním řeholníkům. To jistě nebylo
takovým problémem vzhledem počtu okolo 400 evidovaných děl, podle formy soupisu šlo
zřejmě o celou tehdejší konventní bibliotéku. Její složení se příliš nelišilo od františkánských knihoven 2. poloviny 17. století. Také zde dominuje kazatelská a homiletická literatura doplněná o legendy, rétoriku a zejména hojné výklady Písma. U nich se jedná hlavně
ještě o tradiční středověké exegeze, hojně využívané k přípravě promluv, když množství
publikovaných hotových kázání ještě bylo oproti následujícím desetiletím a stoletím mizivé. Podle protireformačních děl se řeholníci zapojovali do snah o rekatolizaci kraje. Vycházeje z obsahů knih se zde potýkali zejména s protestantismem vycházejícím z učení
M. Luthera a sektářstvím, například u skupiny Valdenských. Jedna kniha je přímo od
Luthera,709) nezdá se však, že by řeholníci měli tehdy již nějaké oddělení libri prohibiti,
když navíc nejsou známa povolení, jež by jim držení těchto knih již v této době povolovala.
Zřejmě však chebští františkáni nepatřili ani mezi paliče všech knih, jež zaváněly něčím
nepříliš katolickým. Mezi dalšími knihami jsou četná též díla Církevních otců, scholastiky,
filozofie, obojího práva, pastorace (zejm. o zpovědích) nebo slovníky. Oproti pozdějším
katalogům je zde výrazně méně literatury asketické a pro podporu duchovního života, což
je pochopitelné, neboť její rozkvět byl, nepočítaje-li již tehdy tradiční patristická a další
díla, teprve v počátcích. Zároveň je příznačné, že bratři dávali přednost knihám napsaným
jiným členem svého řádu, které tvořily asi 10 procent objemu sbírky. Řeholníci si evidentně byli vědomi, že nějaký soupis je pro orientaci všech čtenářů v knihách nezbytný či přinejmenším užitečný, postrádali ale ještě přesnější metodiku pro jeho vznik. Že záznamy
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Soupis s názvem „Alphabetarius librorum bibliothecae fratrum Minorum in Egra“ je údajně uložen v SOA
Plzeň, pobočka Nepomuk, Františkáni Cheb, č. 3070a (karton 365). Soupis publikoval, popsal a knihy mezi
dochovanými svazky dohledal Hlaváček, 1970, zejm. s. 205-217. Uvedený rok 1620 je sice připsán novější
rukou, nicméně tato datace odpovídá osobám podílejícím se na vzniku soupisu (viz dále).
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Jednalo se o jeho polemiku se saským Georgem Bradatým (1471-1539): „Epistola ad Georgium ducem
Saxoniae“.
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jsou seřazeny abecedně jen dle písmen a ne již v rámci nich, nebylo vzhledem k rozsahu
fondu příliš na obtíž. Problematičtější byla nejednotnost v třídícím prvku, jímž bylo nejčastěji křestní jméno autora, někdy ale též název knihy, i zkomolený. Shodná díla se tak objevují ve více případech na různých místech.
Záhy nato ale došlo k reorganizaci sbírky, konkrétně jejímu přetřídění a zřejmě
i novému uložení. Výsledkem pak byl katalog z roku 1635.710) Jeho oborové třídění nemá
ještě klasickou strukturu barokních řeholních knihoven. Vycházelo z uložení knih, které
sice bylo tematické, avšak ne tak důsledně jako v následujících desetiletích a staletích.
Knihy v chebském františkánském klášteře se nacházely celkem ve čtyřech skříních po
devíti policích, přičemž každá z nich měla přiřazeno písmeno odpovídající určitému oboru.
Čtvrtá skříň byla tehdy zaplněna jen asi z osminy a byla doplňována v následujících letech
zejména německými tituly, i když ne zcela důsledně. Pokud police nestačila, bylo oboru
přiděleno více písmen odpovídajících více policím, například nejobjemnější „kazatelé
a postily“ zabíraly písmena A až D. Kazatelská literatura byla ve fondu obsahujícím celkem 562 titulů zastoupena nejhojněji, více než čtvrtinou, a zvlášť ještě zahrnovala podtřídu
postních promluv. 711) V samostatné třídě rukopisů katalog eviduje pouze 17 titulů, ručně
psané knihy na papíře i pergamenu se však nacházely i v jiných skupinách, nejvíce v oboru
kontroverzistiky. Dokládají tak bohatou osobní iniciativu františkánů v rekatolizaci Chebu
a jeho okolí. V následujících letech na soupise pracoval ještě další knihovník, který připisoval nové přírůstky. Jednalo se z převážné většiny o německé tituly, latina tvořila menšinu. Nové přírůstky byly ukládány výhradně do dříve poloprázdné čtvrté skříně, a jelikož
abeceda pro signování již nestačila, byla započata nová písmenná řada, avšak knihy byly
označovány černou barvou, na rozdíl od starší červené. Knihy ještě nebyly roztříděny dle
formátů, knihovník ale pro jejich rozlišení a usnadnění hledání rozdělil část fondu podle
rozdílných vazeb. U kontroverzistiky tak byly například zvlášť uloženy knihy vevázané
v „černé kůži“ a v „bílém pergamenu,“ každá s vlastní číselnou řadou. Katalog z roku 1635
sloužil řadu let, nejspíš po celé 18. století. Na prázdné listy na konci byly připisovány nové
přírůstky, avšak jen příležitostně a sporadicky. Rukou 18. století je doplněno jen 10 titulů,

710

Index librorum Bibliothecae Fr[atr]um Minorum in Egra anno MDCXXXV renovatus, 8o, vazba v bílém
pergamenu - NA, ŘF, 226.
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Konkrétně se v jednotlivých oborech ve skříních nacházelo: kázání 109 titulů, kontroverzistika 28, zbožné
knihy (devotionalia) 65, teologie 38, komentáře k Novému zákonu 12, výklady žalmů 13, františkánská lit.
33, obojí právo 29, „casus conscientiae“ (sumy, zpovědní příručky aj.) 12, rukopisy 17, historie 13, různé
(čtvrtá skříň) 14.
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takže katalog postupně ztratil svůj význam a naznačuje to i jistý úpadek knihovny, resp.
péče o ni zejména v době vrcholného baroka. Dalšího sepsání se fond dočkal v roce 1796
a o deset let později vznikla ještě jeho další verze.712) Podle jejího názvu jde sice pouze
o „doplnění“, přesto eviduje úctyhodných 4752 titulů rozčleněných do oborových kategorií.
Skříně netvořily jediné úložiště knih, ale jak popisuje katalog, svazky se v 17. století
nacházely také na deseti čtenářských pultech (pulpitech). Každý z nich byl, na rozlišení od
knižních regálů, označen římským písmenem a obsahoval dvě police, jednu na levé a jednu
na pravé straně, v každé se nacházelo okolo deseti svazků. Celkem bylo v této „příruční“
části knihovny uloženo 179 knih, asi necelá třetina fondu. Tématicky se na pulpitech nacházely všechny zastoupené obory jako ve skříních. Tyto knihy měly i stejně signatury
(latinské písmeno a číslo), jakoby se jednalo o určitý výběr z celé sbírky. Ke čtenářským
pultům byly, přinejmenším z části, připoutány řetězy, jak to dokládá dodnes v knižním
fondu dochovaných 250 až 300 knih, jejichž vazby nesou stopy nebo zbytky takového řetězu.713)
Chebský klášter patřil k nejvýznamnějším a zdejší komunita k nejpočetnějším
v 18. století v Čechách i ve Straßburgské provincii. Bezpochyby tedy měl i knihovnu ve
zvláštní místnosti, snad též nově zřízené při velké přestavbě areálu v první polovině
18. století, která sloužila i vzkvétající klášterní škole. Pozůstatkem zde fungujícího noviciátu jsou latinské a německé rukopisné pomůcky pro formaci noviců714) a několik dalších
dochovaných rukopisů z 18. věku patrně vzniklo v místních řádových studiích. 715)
Současný knihovní sál v přízemí severního křídla napravo od vstupu
z Františkánského náměstí působí velmi starobyle díky klenutému stropu podepřeném
uprostřed kamennými sloupy. Na krycí desce prvního sloupu od okna je vytesán letopočet
1630, ačkoliv sloupy samotné a celý sál s klenbou se zdají být staršího původu, přinejmenším obvodové zdivo je již gotické. 716) Rok 1630 by také poukazoval na větší přestavbu budov (klenby) v nesnadném válečném období, což není příliš pravděpodobné, byť
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„Supplementum cathalogi librorum existentium in bibliotheca Egrana franciscanorum ab anno
MDCCXCVI., Seu: 1806 consectus“ - součást knihovního františkánského fondu v klášteře Teplá.
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Za laskavé poskytnutí informací o těchto dochovaných knihách upřímně děkuji Michaele Bäumlové, která
fond v Teplé spravuje a zpracovává. Viz též Hlinomaz, 2005.
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Schola Franciscano-Seraphica seu brevis ac doctrinatus apologus magistrum et novicium. 1705 (dnes
Klášter Teplá, signatura 46/138); Seraphische Lehr-Schuel. 1706 (dnes knihovna u P. Marie Sněžné v Praze,
nesignováno).
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Srov. Tošnerová (ed.), 2004, s. 189.
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Horák, 1966, s. 263-264; Kučera, 1997.
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v samotném městě se ještě tehdy nebojovalo.717) Jako knihovna však začaly tyto prostory
sloužit až v 30. letech 20. století, kdy byla zásluhou bratra Bruno Kofra,718) chebského
kvardiána v letech 1925-35 místnost opravena a zřízen nový mobiliář pro knihy. P. Bruno
působil v Chebu jako knihovník nejméně po dobu dvaceti let. Plány s přemístěním cenné
knihovny719) obsahující také konventní archiv začaly již v roce 1908, jelikož svazky byly
uloženy v požárně nezajištěných i stavebně nevyhovujících prostorách. Rovněž fond byl
zřejmě nesetříděn a nezpracován, inventáře kláštera z let 1891 a 1905 shodně uvádějí zcela
nesmyslný údaj: „knihovna s 300 díly“. 720) Od roku 1908 byl na různých úrovních projednáván projekt nové knihovny v klenutém sále v přízemí, jeho přestavbu pak opakovaně
schválila v letech 1914 a 1918 vídeňská vláda.721)
Svou činnost v knihovně popisuje sám P. Kofr podrobně, se zaujetím a mírnou sebechválou v jednom poválečném dopise provinciálovi Janu Kapistránu Vyskočilovi:
„V letech 1914-1918 jsem uspořádal knihovnu v druhém patře v traktu na dvůr, byla hrozně zaneřáděná, na prst tlusté vrstvy prachu a sazí. Pořídil jsem přesný předběžný seznam
všech inkunábulí, které se válely i v těch celičkách v hromadě prachu a smetí. V dalších
letech jsem vybudoval knihovnu zvlášť inkunábulí v prvním patře, tam [jak] se chodilo do
zpovědní místnosti (Beichsalu).“722) P. Kofr dále popisuje vznik současné knihovny
v historickém sále, s jejíž opravou začal v roce 1923: „Posléze jsem s velkou námahou
a pomocí Boží a dobrodinců objevil, vyklidil, přestavěl, zřídil nynější knihovnu v přízemí
pod kvardianátem. Veškeré zařízení: podlahu, kamna, regaly, galerie, osvětlení jsem provedl sám s Fr. Bernardinem [Vencelidem], který dělal truhlářské práce. Pak jsem snesl
všechny knihy. Inkunábule byly umístěny ve třech skříních na pravé straně sálu, když se
vstoupí do knihovny. První katalog jsem dle vědeckých směrnic opravil a P. Albín [Hla717

Srov. Šamánková, 1974, s. 108.

718

P. Kofr se narodil 23.7. 1889 v Č. Krumlově, křestním jménem Otomar (Otmar), v roce 1907 vstoupil
k františkánům, svátost kněžství přijal v roce 1911, v Chebu působil také jako kvardián, sakristián, zpovědník
a komisař III. řádu. Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37 nebo Catalogus Ordinis..., 1935, s. 20.
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V roce 1909 hodnotí autorská dvojice B. Wilhelm a K. Minařík sbírku slovy: „Knihovna má větší cenu než
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a 17. století“ Viz Wilhelm-Minařík, 1909, s. 19.
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Dopis Bruno Kofra státnímu památkovému úřadu z 30.1.1928 - NA, ŘF, 2735.
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Dopis Bruno Kofra františkánskému provinciálovi z 25.3. 1947 - NA, ŘF, 2735. Celkem zde shromáždil
asi 100 prvotisků a dalších 2600 historických svazků včetně několika prvotisků. V původní knihovně zůstalo
ještě asi 9500 knih. Viz „Inkunábule ve sbírkách odborných knihoven záp. Čech“ - Archiv m. Plzně, pozůstalost M. Suché, i.č. 52.
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váč]723) jej opisoval, do zvláštního katalogu pouze inkunábule. (...) Před mým odchodem
z Chebu jsem pracně sepisoval katalog generální na cedulky [lístky]724) (...) jen P. Kajetán
mi pomáhal. (...) Dveře staré dubové s kováním a těžkým starým zámkem na 8 západů jsem
našel na půdě v rumisku, vyčistil, doplnil kování a opravil zámek a pořídil 2 mohutné klíče
a ostění jsem navrhl sám a kameny vyžebral. Formu skříní a galerie a prostředních skříní
jsem navrhl a vypracoval sám. (...) Též vykopávky v sále knihovním (byl celý zazděn
a nikdo netušil, že tam vůbec existuje), vykopávky pro kanál pod knihovnou, velmi nebezpečná práce to byla, aby se nesesuly žulové sloupy s klenutím.“725) Bruno Kofr také opravil
okna směrem na náměstí a jejich ostění a vyboural přebytečné příčky. K tomu mu pomohla
materiálem a třiceti muži - pomocníky „městská nacionální rada.“ Asi 150 fůr rumiska ze
všech půd a krypty a koutů kláštera odvezl vrchní stavební rada Pascher a správce městského dvora Gschirrhof zdarma. Stavební dříví a dřevo na knihovní nábytek poskytl dobrodinec Klement Václav kníže Metternich (1869-1930), jenž v té době pobýval na zámku
v Kynžvartu a pro potřeby chebského konventu věnoval při jiných příležitostech také další
finanční částky. Získané dřevo nechal zdarma nařezat na premonstrátské pile všestranně
nadaný tepelský opat Gilbert J. Helmer, jedna z nejvýznamnějších osobností kraje, mimo
jiné obnovitel Mariánských lázní, germanista a proněmecký křesťansko-sociální politik.
Dotaci dva tisíce korun poskytl také Státní památkový úřad. Byla to nejspíš o dost nižší
částka, než františkáni původně žádali, neboť v oznamujícím dopise od úřadu následuje
vysvětlení uvádějící další nedávnou žádost při přestavbě chebského konventu ve výši
10 tisíc Kč a zejména špatnou finanční situaci v zemi a nedostatek financí ve státním rozpočtu.726)
V roce 1930 byla hrubá oprava budoucího knihovního sálu hotova, podlaha vybetonována, vyasfaltována a pokryta dřevěnými deskami, pod omítkou zavedeny elektrické
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Albín Hlaváč (též Hlawatsch) se narodil 15.6. 1870 na Moravě v obci „Vorder-Ehrensdorf“ jako Kašpar,
do řádu vstoupil roku 1890, kněžské svěcení přijal 4 léta poté. Jako chebský kvardián sloužil v letech 1914-20
a 1938-39. Mezitím byl v roce 1937 lektorem německé Serafínské školy pro výchovu potenciálního řádového
dorostu v Moravské Třebové. Později byl zřejmě mezi německými řeholníky odsunutými z ČSR nebo zemřel
během 2. světové války. Srov. Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA,
Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37
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kooperátor v Hejnicích, †1941.
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knihovny z 18.9.1951 - NA, SÚC, 56. Viz též Horák, 1966, s. 223.
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rozvody a v místnosti osvětlení, spravena okna v sousední křížové chodbě. Kromě toho
bylo nutno ještě vyčistit a opravit žulové obložení, dvojité dveře včetně masivních železných, okna s kamenným obložením, mříže a okenice, místnost vybílit. Problémy s vlhkostí
se podařilo vyřešit, po skončení stavebních prací byla místnost dostatečně suchá. Zbývalo
ještě sál vybavit zejména knihovním mobiliářem, přičemž nezbytné náklady tehdy P. Kofr
vyčíslil na dalších 50 tisíc korun, s tím že zatím chybělo jejich pokrytí.727)
Bruno Kofrovi záleželo také na dostatečném pohodlí v místnosti i během zimních
měsíců. Již před započetím oprav, konkrétně v lednu 1928 žádal u Státního památkového
úřadu v Praze o svolení k odstranění starých velkých kachlových kamen, snad již nefunkčních nebo nepraktických. Nová „ruská“ kamna pak měla být a snad i byla postavena
z materiálu z původního topení, použity byly asi jeho dvě pětiny, předpokládané náklady
činily 3200 Kč. 728) V knihovně se skutečně topilo, například v roce 1932 přispěl pro tento
účel blíže neznámý dobrodinec Petscheg více než 45 metráky briket, což jistě vystačilo na
více let, pokud nebylo využito jinak.
Během prvních měsíců léta 1931 byly instalovány staré knižní regály, které však bylo
nutno předělat a tuto práci provedl františkán Bernardin Vencelides, 729) o němž se již výše
zmiňoval P. Kofr ve svém dopise. V roce 1934 bratr Bernardin pokračoval v práci na skříních a vytvořil k nim mřížované křídlové dveře z diagonálních latí. Práci vykonával pod
přímou kontrolou kvardiána Bruno Kofra zainteresovaného v obnově knihovny, veškeré
dřevo pro rekonstrukci místnosti a regálů dodal klášter v Teplé. V témže roce začala montáž galerie pro přístup k horním policím. Její železnou konstrukci zhotovil chebský řemeslník Heinrich Friedrich, františkánům naúčtoval pouze materiál, práci vykonal zadarmo.
Samotné opravy se již blížily ke konci, knihovní sál nabýval konečného vzhledu. Iniciátor
úprav, br. Bruno Kofr, v poznámkách pro provinční archiv uspokojeně píše, že: „Po svém
dokončení bude zdejší knihovna jednou z nejkrásnějších a nejcennějších v celé provincii.“
K očekávanému konci prací došlo v roce 1933, kdy již byla přestěhována část knih. Celkové náklady oprav tehdy P. Kofr vyčíslil na 192 tisíc Kč.730)
Kromě úprav knihovních prostor se Bruno Kofr postaral také o samotný knižní fond
osahující vzácné rukopisy i tisky. Počet pergamenových listin uložených v knihovně odha727

Poznámky pro archiv - Archivio inserenda, rok 1930 - NA, ŘF, 2725.

728

NA, ŘF, 2725.

729

Poznámky pro archiv - Archivio inserenda, rok 1931 - NA, ŘF, 2725.

730

Archivio inserenda, rok 1932 - NA, ŘF, 2725.
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duje na 60, nejstarší údajně pocházela z roku 1264 a týkala se odpustků dobrodincům dostavby klášterního kostela. Počet inkunábulí odhaduje na neuvěřitelných 640 tisků, což
ovšem značně přecenil, jiná soudobá anonymní zpráva jich uvádí asi 120, starší odhady ze
70. let 19. století hovoří o 160 inkunábulích. 731) V některých raných tiscích byly vloženy
pergamenové listy s hebrejskými rukopisy s úryvky z Bible a asi 3 listy arabských rukopisů. Fond se ale neskládal jen z hodnotných starých cimélií, ale i z moderních často objemných příručních děl, například zde bylo ke studiu monumentální dílo německého historika
Ludwiga von Pasora Geschichte der Päpste (v kompletní podobě 40 sv.), přibližně desetidílný Herderův Lexikon für Theologie und Kirche, třináctisvazkový Herders Konversationslexikon, Herders Theologisches Lexikon, pětisvazkový Lexikon für Pedagogik, Geschichte
führender Völker (rovněž Herder, asi 25 sv.), několik svazků Bullarium Franciscanum nebo edice Monumenta Germaniae Franciscana.732)
Pravděpodobně v roce 1932 začala katalogizace knihovního fondu, která trvala přibližně tři roky a jejím výsledkem byl strojopisný soupis celého historického fondu
a posléze rovněž v Kofrově dopise zmíněný lístkový katalog. Pamatováno bylo ale i na
nákupy nové literatury. V roce 1932 byly pro řeholníky střediskem třetího řádu v Chebu,
jistě ne náhodou řízeném P. Kofrem, zakoupeny knihy za asi 4.500 korun, knihvazači bylo
za práci zaplaceno 1186 Kč. V letech 1934-35 činili náklady na nákup knih 4.564 Kč
a podíleli se na nich jak chebští terciáři tak konventní pokladna.733) Ani po úplném dokončení stavebních a truhlářských prací péče o rozvoj sbírky neskončila. P. Kofr žádá v květnu
1933 provinciála Josefa Hopfingera pobývajícího tehdy v Mnichově, aby mohly být do
knihovny doplněny chybějící tři díly Annales Minorum seu trium Ordinum a s. Francisco
institutorum, tedy 14-15 svazkových františkánských dějin od významného řádového spisovatele Lukáše Waddinga.734) V knihovně se nacházely téměř výhradně knihy německé,
starší pak latinské. Tomu odpovídá i dopis magistra laiků Norberta Dempla provinciálovi
z července 1938, v němž žádá o zakoupení literatury k rozjímání v češtině, neboť v klášteře

731

Inkunábule ve sbírkách odborných knihoven záp. Čech - Archiv m. Plzně, pozůstalost M. Suché, i.č. 52;
Blažková, 1993.
732

Dopis provinciálovi 1947 - NA, ŘF, 2735.

733

Archivio inserenda, rok 1932 - NA, ŘF, 2725; účet za nákup knih v roce 1935 - tamtéž.

734

Zároveň jej prosí, , aby v Římě objednal 10 nesvázaných misálů také pro jiné kláštery v provincii, s tím že
v Čechách je jejich svázání levnější, „pěkná kožená vazba“ stojí prý 200 korun - NA, ŘF, 2735.
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žijí dva čeští bratři laici, kteří neumí německy a literatura pro rozvoj jejich duchovního
života je jim nedostupná.735)
Bruno Kofr si byl vědom, že svou iniciativou a zásluhou vytvořil pozoruhodné knihovní prostory, a proto usiloval dokonce i o jejich zpřístupnění veřejnosti. Dne 18. února
1932 žádá provinční definitorium, aby prostory knihovny mohly být otevřeny prohlídkám,
argumentujíce, že sál se nachází mimo klauzuru. Odpověď byla souhlasná s podmínkou, že
prohlídky musí být za dohledu pověřeného bratra, který předem posoudí případné žádosti. 736) Výše popsané náročné práce obohatily chebskou knihovnu natolik, že bývala hodnocena jako nejpřednější františkánská sbírka v Čechách, cennější než pražská knihovna
u P. Marie Sněžné.737)
Podle dosud popsaného se zdá, že meziválečné období přineslo chebské knihovně ten
největší rozkvět. Bohužel byla ale ve 30. a 40. letech zároveň ochuzena nejvzácnější historická část knižního fondu, na čemž se překvapivě podíleli i místní řeholníci, jak nás o tom
informuje Bruno Kofr v již zmíněním dopise provinciálovi z roku 1947: „P. Albín [Hlaváč]738) jej [tj. soupis knih] opisoval, do zvláštního katalogu pouze inkunábule. On tomu
vůbec nerozuměl. Škoda, že jsem mu dal ten seznam od rukou: neboť za mého pobytu mimo Cheb R.P. Albín prodal bohužel dle mého katalogu, asi jej dal do rukou agentů antikvářů z Německa, kteří ročně asi 2x až 4x zkoušeli něco koupit, já je vůbec nepřijal a vyhledali
ta nejcennější díla: Pohřešoval jsem po Albínovi: Catholicon, vzácný prvotisk od Fusta
spolupracovníka Guttenbergova,739) pak tisky od Mentelina Mainz740) a od kolínských tiskařů raných. Asi 25 knih prodal a přiznal se mi, že obdržel za knihy asi 60 tisíc, odevzdal
mi na knížce spořitelní asi 38 mi [pozn. mille = tisíc]. Jen Catholicon byl nabízen v něm.
antikvariátech za 60-80 tisíc marek. Albín - dej mu Bůh nebe - nebyl věrný, rád bumbal
vínko a potřeboval pro sebe víc než pro celou rodinu konventní. Chodil denně dopoledne

735

NA, ŘF, 2735.

736

Oba dopisy NA, ŘF, 2735.

737

Srov. Lifka, 1936, s. 59.

738

Zpočátku ovšem B. Kofr Albína Hlaváče chválil za jeho zásluhy na vzniku/obnově knihovny, srov. výše
jeho dopis.
739

Tiskař tohoto díla od dominikána Johanna Balba, jež je známo ve třech verzích z let 1460-1472?, není
přesně identifikován, J. Gutteneberg je brán jako jeden z potenciálních tiskařů. Srov. Incunabula Short Title
Catalogue (ISTC): ib00020000.
740

Tiskař Johann Mentelin (ca.1410-1478) se vyučil v Mohuči, svou vlastní tiskařskou činnost začal okolo
roku 1460 ve Strassbourgu. Přehled Menteliových tisků viz SCHMIDT. Geschichte der altestesten Bibliotheken und der ersten Buchdrucker zu Strassburg. 1882.
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na víno do vinárny, odpoledne do restaurace na Plzeň...“ Dále Albín Hlaváč podle Kofra
údajně hodně a s oblibou cestoval po Itálii a Německu.741)
Další škody nastaly během okupace Sudet a druhé světové války. Němci byly údajně
zabaveny „nejcennější věci“ knihovny, zejména 72 prvotisků a starý archiv. Byly ponechány v Chebu, avšak mimo klášter. Na podzim 1945 pak okresní správa usilovala
o narovnání, tedy vrácení těchto knih františkánům a fyzicky jejich převezení do kláštera,742) k čemuž následně došlo. Ztráty způsobené německými okupanty byly podle odhadů
Bruno Kofra menší než ty, jenž způsobil prodejem vzácných děl P. Hlaváč. 743)
20. června 1950 bylo na schůzce kulturní komise Státního úřadu pro věci církevní
rozhodnuto ponechat chebskou františkánskou bibliotéku na místě jako jednu
z 19 interiérových klášterních knihoven v Česku. 744) Toto rozhodnutí centrálního úřadu
ovšem ještě neznamenalo automatické zajištění zachování knihovních prostor. Zástupci
Státní studijní knihovny v Plzni, když fond 19. září 1950 oficiálně přebírali, 745) opětovně
navrhují ponechání knih na místě, což se jim díky podpoře Krajského národního výboru
v Karlových Varech také posléze podařilo prosadit. Při tomto přebírání je františkánská
bibliotéka popisována takto: „ve skříních očíslovaných č. 1 - 72 je celkem 9.911 svazků,
v nečíslovaném stojanu asi 550 sv., na stole asi 120 nesignovaných knih, celkem asi
10.600 sv., dále 11 map. Mezi nimi je asi 200 zachovalých rukopisů latinských
a německých a podle odhadu několik set vzácných prvotisků.“ Další knihovna, zřejmě
s novodobou literaturou, byla nalezena ve dvou místnostech v prvním patře. Tedy i přes
zmíněné ztráty v první polovině 20. století, zůstal v klášteře až do jeho konce objemem
i obsahem velmi bohatý knihovní fond. Na místě bylo tehdy ponecháno přibližně 10.600
knih z historického jádra sbírky, Státní studijní knihovna v Plzni mimoto „vytříbila“
a odvezla dalších 1.850 svazků, zřejmě novějších.746)

741

NA, ŘF, 2725.

742

Dopis V. Černého, člena Zemského národního výboru Okresní správní komisi v Chebu z 22.11.1945. NA,
ŘF, 2735.
743

Dopis P. Kofra provinciálovi 1947 - NA, ŘF, 2735. Nelze ovšem opominout, že se jednalo o jeho subjektivní posouzení ovlivněné snad oprávněným vztekem na bratra Albína.
744

Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven, 20.6.1950, nepodepsáno - NA, SÚC, 56. Viz též Vobr,
1991; Horák, 1966.
745

Protokol o převzetí, jemuž byli přítomni zejména ředitel studijní knihovny Jaroslav Kuba a chebský okresní církevní tajemník Václav Mígl - NA, SÚC, 56.
746

F. Horák. Zpráva o svozu… - např. NA, SÚC, 56. Například jiný soupis klášterních knihoven
v materiálech SÚC (i.č.56) ale uvádí jen zmatený údaj - 2.600 sv.
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Objekt františkánského kláštera v Chebu poté sloužil jako dočasný sklad pro svozy
biblioték z ženských klášterů ze západních Čech (plzeňského a karlovarského kraje). Ve
dvou malých místnostech v prvním poschodí bylo uloženo asi 7000 svazků, údajně „většinou německé moderní literatury,“ například od sester sv. Kříže z Chebu sem přivezli 4000
knih, od sester Navštívení P.Marie z Chotěšova asi 1000 knih, od školských sester Notre
Dame z Klatov 400 svazků.747) Tyto moderní knihy se posléze podobně jako i jinde vesměs
ztratily, zatímco starší tisky ze 17. a 18. století zůstaly zejména díky ponechání fondu na
svém původním místě z větší části zachovány. 748)
Šest liturgických iluminovaných pergamenových rukopisů z 15. a 16. století převzalo
do svých sbírek Chebské muzeum, kde jsou uloženy dodnes. 749) Přestože se na nich podílelo více písařů a iluminátorů vykazují několik společných rysů a tvoří celek vytvořený jednou písařskou dílnou a užívaný v jednom klášteře. Jejich tvůrci byli sami františkáni, jak
dosvědčují dochované písařské instrukce v jednom z nich a pro františkány typická nota
quadrata. Používání kodexů ve františkánském prostředí je zřejmé jak z hudebního stylu skladby jsou výhradně jednohlasé, 750) tak z výzdoby figurálních iniciál s postavami
sv. Františka a sv. Kláry. Přesnou lokalizaci vzniku či užití se ale zatím nepodařilo provést,
typ písma má být podle J. Liškové751) podobný užívanému při kostele sv. Jana ve francouzském Chamontu, absence svátků sv. Alžběty, příp. sv. Stanislava naznačuje použití někde
mimo střední Evropu a v některých knihách jsou pozdější německé přípisy. Nejspíše se
nejedná o původní v chebském konventu vzniklé či užívané rukopisy, ty by stěží přečkaly
reformaci 16. století, kdy byl klášter po dvanáct let zcela opuštěn. Kodexy si snad přinesli
řeholníci odjinud při znovuosídlení domu v roce 1603 nebo je získali ještě později.
Také v samotném historickém fondu zachovaném z větší části jako celek zůstalo ještě
189 rukopisů včetně 34 středověkých.752) Sedm německých rukopisů z 2. poloviny
747

Zpráva SSK v Plzni o převzetí klášterních knihoven z 18.9.1951 - NA, SÚC, 56.

748

Srov. Bok, 2001.

749

Jedná se o Antiphonale nocturnum de sanctis (z 15. stol., signatura Ms1, inv.č. 8316), Graduale de sanctis
+ Missae specialis et de BVM cum ordinario (15. stol., Ms2, inv.č. 8317), Antiphonale nocturnum - partes
hyemalis (15.stol., Ms3, inv.č. 8318) et estivalis (15.stol., Ms4, inv. č. 8319), Antifonář (16. stol.?, Ms5,
inv.č. 8320), Antiphonale nocturnum (15/16. stol., Ms6, inv.č. 8321). Antifonáře tvoří spolu s texty matutina
jeden celek (Ms1, Ms3, Ms4 a Ms6). Podrobněji o nich viz Lišková, 1991.
750

O hudebním stylu užívaném u františkánů srov. Sehnal, 1993.
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Lišková, 1991, s. 49.

752

Soupis středověkých a výběrově novověkých rukopisů publikován v Tošnerová (ed.), 2004, s. 194-189.
Archivní manuskripty byly přidány k fondu chebského kláštera v SOA Plzeň, pobočka Nepomuk. Srov. též
Blažková, 1993.
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15. a počátku 16. století753) patřilo podle obsahu a částečně i přípisků zřejmě původně
chebským klariskám a za neznámých okolností se dostaly do františkánského kláštera, kde
na rozdíl od konventu sester přečkaly josefínské reformy. Knihovní fond byl v restitucích
v 90. letech vrácen františkánskému řádu a řeholníci jej posléze věnovali plzeňskému biskupství. Celkem více než 10 tisíc svazků včetně přibližně 450 inkunábulí a zmíněných manuskriptů bylo poté deponováno v knihovním depozitáři Plzeňské diecéze zřízeném v říjnu
2003 v klášteře Teplá u Mariánských Lázní. Fond je přibližně od roku 2004 zpracováván
a představuje díky aktivitám P. Bruno Kofra patrně nejvzácnější dochovaný klášterních
knihovní fond v západních Čechách. 754) V roce 2005 prodalo plzeňské biskupství Národní
knihovně ČR prvotisk odpustkové listiny Johanna Guttenberga sejmutý z vazby jednoho ze
starých tisků z knihovního fondu chebských františkánů. 755) Několik knihovních jednotlivin
původem z Chebu je na počátku 21. století uloženo také v řádové knihovně u P. Marie
Sněžné v Praze.
V samotném objektu kláštera vzniká díky aktivitám chebského magistrátu multikulturní centrum Františkán sloužící k pořádání výstav a kulturních akcí. V prosinci 2004 žádalo údajně město Cheb o poskytnutí knihovního fondu deponovaného v tepelské kanonii
pro zřízení stálé expozice v chebském františkánském konventu, zatím však knihy stále
zůstaly v Teplé, prostory klášterní knihovny navíc pro případné zpřístupnění vyžadovaly
v roce 2006 statické stavební úpravy. 756) Jakkoli pochází knihovní interiér až z moderní
doby, působí zajímavým dojmem zejména díky charakteru vysokého dvojitě klenutého sálu
podepřeného uprostřed třemi kamennými sloupy s hlavicemi zdobenými jednoduchým ornamentem. Relativně prostý mobiliář citlivě doplňuje starobylý charakter místnosti. Jeho
myšlenkový tvůrce Bruno Kofr byl dobře seznámen s podobou historických biblioték
a umístil knihovní regály pečlivě kolem všech stěn od podlahy až ku stropu včetně oblouků
klenby. Aby umožnil snadný přístup ke svazkům ve vyšších polohách nechal okolo celé
polic zbudovat dřevěnou galerii, jedinou známou mezi knihovnami františkánských řádů
v Česku, na níž se vystupuje přes dvoudílné dřevěné schodiště. Galerie má diagonálně mří-
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Jejich popis publikoval V. Bok, 2001.
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Za laskavé poskytnutí informací o současném stavu fondu děkuji Mgr. Michaele Bäumlové.
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Cena jednolistu (250 tis. Kč) byla údajně maximálně čtvrtinová oproti reálným odhadům na zahraničních
aukcích. Viz Národní knihovna České republiky : výroční zpráva 2005. Praha : Národní knihovna ČR, 2006.
nebo článek Vzácná listina už patří knihovně. MF Dnes. Praha, 17.12.2005, s. C6.
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Kábrt, Tomáš. Cheb chce zpět vzácné knihy z Teplé. MF Dnes, 3.12.2004, s. 2. Za laskavé informování
o novější situaci (v r. 2006) děkuji kurátorovi chebského muzea Zbyňku Černému.
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žované zábradlí, stejné jako vyplňuje dvířka dalších nižších knihovních polic uprostřed
místnosti. 757)
Kromě františkánské bibliotéky vznikla ve 20. století v chebském konventu také knihovna místního společenství třetího řádu. O její zřízení se roku 1916, ještě v období první
světové války, rovněž postaral dlouholetý člen a knihovník konventu, výše zmíněný Bruno
Kofr. Terciářská bibliotéka byla nejprve umístěna v prvním patře konventu ve velké hovorně vedle provincialátu a pro její výbavu částečně posloužily i skříně z dřívější konventní
knihovny. P. Kofr byl dobrým organizátorem a nalezl oporu mezi bratry a sestrami třetího
řádu včetně dobrodinců neváhajících věnovat nemalé peníze na nákup fondu, takže knih
bohatě přibývalo. 758) Z čistě terciářské knihovny se postupně do roku 1921 zformovala
spolková knihovna s názvem „Franziskus-Bücherei“, která se tak otevřela široké veřejnosti.
Organizátory a správci knihovny a spolku byli statutárně i fakticky stále terciáři
a františkáni, konkrétně P. Kofr. V Chebu se zformovala veřejná knihovna vedená dle nejmodernějších trendů, kde si za mírný poplatek bylo možno půjčit jak beletrii, která obsahově dominovala, tak literaturu křesťanskou a v menší míře i populárně naučnou. Do spolkové Franziskus-Bücherei se nejspíš opět zásluhou Bruno Kofra dostaly také nepříliš užívané
nebo duplikátní knihy z konventní knihovny. 759) Její zánik a rozdělení knih mezi lidovou
knihovnu, františkánský klášter a starý papír přinesl zákaz spolkové činnosti v roce 1939.

Chrudim, klášter kapucínů
Úmysl usadit se v Chrudimi za podpory všech zainteresovaných stran je doložen
z roku 1641. V důsledku sporů s augustiniány kapucíni na čas ustoupili a klášter byl postaven až v letech 1654 až 1662. Za dobu své existence byl několikrát opravován, největší
přístavbou bylo rozšíření o jižní křídlo se sedmi celami v roce 1754. Konvent fungoval až
do roku 1948, kdy jej kapucíni opustili a měl být přenechán v rámci bratrské výpomoci
řádu verbistů šířících se tehdy ze Slovenska do Čech, čemuž však již stačil zabránit rok
757

Zápis o převzetí knihovny z 19.9.1950 (NA, SÚC, 56) uvádí dále ještě v rámci vybavení místnosti: 2 stoly,
čtyřdílná nová skřínka s asi 200 hudebninami. 1 zasklená vitrina se schránkou na knihy, 1 železná kovaná
truhla dobré řemeslné práce, 2 olejové portréty v kulatých zlacených rámech.
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Velikost jejího fondu činila v roce 1919 304 titulů v 504 svazcích, v roce 1923 asi 3500 sv., asi v roce
1939 pak 4151 sv. Velmi podrobně knihovnu popisuje Z. Černý, 2002, vč. odkazů na prameny. Viz též B.
Kofr. Satzungen des Vereins „Franziskus-Bücherei“, Eger, strojopis z 21.1.1921, 2 listy - NA, ŘF, 2735.
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Srov. Bücher Verzeichniss der Franziskus-Bücherei in Eger, Franziskanerkloster. Tisk. 1924, 17x23 cm SOA Plzeň, pobočka Nepomuk, fond Františkáni Cheb, i.č. 49.

330

1950. Po zrušení konventu budovy chátraly, na počátku 21. století jej město opravilo, ale
další využití objektu zatím není jasné.
Rozsah kapucínské knihovny v Chrudimi v 17. století nebyl patrně nijak veliký,
i když v konventu fungovala od roku 1656 řádová studia patrně nevelkého významu.760)
Zásadním se stal až rok 1719, kdy 20. ledna zemřel štědrý mecenáš kláštera Remedius Jan
František hrabě de Thun pohřbený na Hradčanech. Ve své poslední vůli odkázal kapucínům
část svého majetku, včetně knihovny o 386 svazcích. Knihy předala bratřím v roce 1723
hraběnka Marie Josefa rozená z Waldsteina. Oba jsou titulováni jako zakladatelé knihovny
a přinejmenším do počátku 20. století se v ní dochovaly jejich portréty. Tyto dva obrazy na
plátně byly dominantou místnosti. Obsahově byl odkázaný fond velmi bohatý, s řadou životopisů světců, díly z oblasti dějin, filozofie, jazykovědy, ale i fyziky nebo architektury.
Přibližně 20 starožitných nebo hodnotných knih bylo tehdy převezeno na Hradčany. 761)
Z roku 1852 se dochoval svazkový katalog hojně doplňovaný a revidovaný až do počátku 20. století.762) V první části je seřazen systematicky dle jednotlivých písmen přiřazených oborům. Výběr písmen je zcela odlišný od obvyklých pravidel jinde. Druhou částí je
abecední rejstřík. Dovíme se z něj, že v roce 1902 vlastnili chrudimští kapucíni přibližně
čtyři tisíce svazků. Velkou část tvořily knihy staré, latinské nebo německé, mimo jiné Bible
z roku 1490 s malovanými iniciálami nebo dva tištěné žaltáře z let 1656 a 1686.
Zda po odchodu kapucínů v roce 1948 zůstaly jejich knihy během následujících dvou
let ještě v Chrudimi, není známo, stejně jako místo, odkud byly poté „svezeny“.
V 90. letech bylo řádu kapucínů vráceno asi dva tisíce starých tisků a čtyři svazky prvotisků původem z Chrudimi.

Jemnice, klášter františkánů
O příchod františkánů do Jemnice se zasloužili místní pánové z Lichtenburku, konkrétně bratři Albrecht, Hynek a Štěpán, kteří požádali roku 1455 provinčního vikáře Gabriela z Verony o zřízení řádového domu. Vznik konventu je tradicí spojován i s působením
sv. Jana Kapistrána ve městě, františkáni zde údajně působili již od roku 1451. Po získání
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Mokres, 2000.

761

Úplný soupis knih a popis událostí viz Kapucínské anály. Sv. 17., 1723, s. 72-76.
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Ca 240 s. uložen v Provinční knihovně kapucínů, Praha-Hradčany, bez signatury.
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svolení olomouckého biskupa Bohuše ze Zvole k osídlení pahorku s kaplí svatých mučedníků Víta a Modesta si zbudovali vedle tohoto dodnes dochovaného kostelíka svůj klášter.
Patřil, alespoň dle často slavených provinčních kapitul, k významnějším domům, i když se
to dnes v nevelkém městě příliš nezdá. S přibývajícími konverzemi obyvatelstva
k protestantství konvent hospodářsky i duchovně skrze obracení samotných bratří chátral.
Okolo roku 1546 byli řeholníci Jemnickými vyháněni a jejich klášter bořen, v roce 1560
pak sami město opustili.
Na přelomu 80. a 90. let 15. stol. v Jemnici působili bratři Jan Bosák Vodňanský
a Bernard z Netolic, velcí odpůrci české reformace. Jan Vodňanský si korespondoval
s Půtou z Lichtenburku (†1492), vlastníkem místního panství, sepsal tu svůj spis Annihilatio triplicis funiculi innominati haeretici - polemiku s blíže neznámým českým bratrem, jež
dobře poukazuje na jeho znalosti Písma, filozofie a církevních otců, stejně jako poukazuje
na dobově charakteristickou pověrčivost a zaujatost vůči kacířům. 763) Podobných, byť méně
slavných kazatelů a bojovníků proti herezím (např. v regionu se nebezpečně šířícím Bekhardům)764) působilo zřejmě v Jemnici více. Počátkem 16. století pobýval v jemnickém
konventu kazatel (Jan) Evangelista, který je rovněž autorem a písařem českého traktátu
o zpovědi z roku 1521 napsaném v Jemnici. 765) Díky těmto vzdělaným kazatelům můžeme
v Jemnici v 15. a v první polovině 16. století aspoň předpokládat také solidní konventní
knihovnu.
Podruhé se františkáni vrátili do Jemnice v roce 1673. Pro nedostatek bratří, odpor
olomouckého biskupa a blízkost dačického konventu konkurujícího ve sběru almužen rozhodl provinciál B. Sannig o dva roky později o jeho zrušení. I během tohoto tříletého pobytu si již budovali svou knihovnu. Dárcem knih jim byl malíř Marcel Pischel. Při opouštění
Jemnice v roce 1676 přešla přinejmenším část knih do nejbližšího konventu v Dačicích, jak
to dokazují opravované zápisy v knihách.766)
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Truhlář, 1884 ; Hlaváček, Petr a Foltýn, Dušan In Foltýn, D. a kol., 2005, s. 329-330.
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Podle Hlaváček, 2000, s. 123 byli Bekhardští přívrženci i mezi členy konventu.

765

Dnes v NK. Viz Truhlář, 1906, č. 313. Viz též Hlaváček, 2002a, s. 132-133.
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„Jamnicensi“ přeškrtnuto a opraveno na „Daczicensi“ s letopočtem 1676. Viz Dokoupil, 1972, s. 267-268,
vč. uvedení několika prvotisků a starých tisků. Srov. též Buben, 2006, s. 275.
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Jihlava, klášter kapucínů
Kapucínští bratři přišli do Jihlavy v roce 1628, kdy jim hrabě Jan Jakub Magni daroval domy, na jejichž parcele byl konvent postaven. Stavba začala o dva roky později a za
další dva roky vše vysvětil pomocný olomoucký biskup Jan Josef hrabě Breuner. Klášter
patřil mezi středně veliké, od počátku v něm bylo 19 cel a 8 pohostinek. Při obléhání města
Švédy roku 1645 byly zdi kláštera rozbořeny, záhy však uvedeny do původního pořádku
a později roku 1759 opět opraveny. V důsledku josefínských reforem byl konvent zrušen
a jeho budovy i s kostelem prodány do soukromých rukou. Na počátku 19. století byly empírově přestavěny na továrnu na kovové zboží, 16. listopadu 1850 v něm byl zahájen provoz městského divadla. Poslední přestavba proběhla v roce 1953.
Nejstarší známé datovaný zápisy na knihách jihlavských kapucínů pochází z roku
1636, kdy zřejmě došlo k jistému sepsání a utřídění jejich fondu.767) Zmínka o knihovní
místnosti je však až z přelomu 17. a 18. století. V soudobém popisu kláštera se dočteme
o přiměřené či dostačující knihovně nad dřevníkem. 768) Z donátorů známe Františka Dominika hraběte de Ugarte, majitele velkomeziříčského panství, který před svou smrtí v roce
1717 odkázal kapucínům část své knihovny. Konkrétně 74 knih výhradně křesťanské literatury předala bratřím jeho vdova Marie Rebeka rozená z Wrbna. V Jihlavě však zůstalo jen
21 svazků, ostatní byly předány kapucínům na jiných působištích. 769)
Po zrušení kláštera byly knihy dočasně uloženy v místní radnici, později převezeny
do premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Zde se jich ujal olomoucký knihovník Jan
Alois Hanke a v říjnu 1788 je společně s knihami jihlavských dominikánů zrevidoval.
Z celkem 2548 svazků tehdy 2285 označil svým proslulým Wust. Ostatní byly spolu
s přibližně stejně velkým fondem dominikánů vydraženy 28. září 1789 v Louce u Znojma
za celkem 147 zlatých. Padesát sedm „tiskařských starožitností“ vydaných do roku 1536
a dalších 263 tisků s překvapivě velkým zastoupením beletrie skončilo ve Vídni nebo
v olomoucké lycejní knihovně.770) Několik knih si spolu se svými dříve vlastněnými kni-
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Přípis „Loci Capuccinorum Iglauiae 1636“ je dochován na knihách: Aristoteles. Meteorologia. Norimbergae, 1512 (nyní v knihovně Strahovské kanonie na Strahově, sign. AG IX 98), Estienne, Charles.
L’Agriculture et maison rustique. Luneville, 1578 (tamtéž, AI XIII 34) a Verepaeus, Simon. Praeceptiones de figuris. Coloniae, 1596 (Stará knihovna brněnského konventu kapucínů, sign. 20 A 24.
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„Sufficiens bibliotheca supra lignile“ - NA, ŘK, 210.
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NA, ŘK, 210, sign. Jihlava B5; Kapucínské anály. Sv. 16, 1717, s. 301, č. 89.
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Ve Vědecké knihovně v Olomouci dodnes dochovány tisky této provenience.
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hami z Louky koupili strahovští premonstráti.771) Jihlavský kapucínský konvent se zase pro
změnu stal dočasným úložištěm zabavených knihoven z klášterů paulánů v Brtnici
a cisterciáků ve Žďáru. 772)

Jihlava, klášter Menších bratří/minoritů
Pozdější řádové prameny kladou vznik kláštera nereálně do roku 1221 ve spojení
s Přemyslem Otakarem I., stavebně historický průzkum datuje vznik kostela Matky Boží do
40. let, nejstarší písemná zmínka o místním kvardiánovi je snad z roku 1257.773) Soudě
podle několikerých štědrých darů jihlavských měšťanů zažíval konvent od konce 13. století
svůj velký rozkvět, kdy byl postaven kamenný klášter. Ti rovněž napomohli s opravami po
požáru v roce 1353, při němž údajně shořely všechny listiny kláštera.774) Lze předpokládat
že plamenům podlehly i knihy nebo jejich nemalá část nacházející se v celách řeholníků
i konventní bibliotéce, kterou lze již v této době v Jihlavě předpokládat.
Dalšího poškození se dočkal konvent stojící při hradbách při několikerém obléhání
města husity, vždy ovšem opět pomohli spříznění Jihlavané. Různé stavební práce jsou na
konventu přímo i nepřímo doloženy až do 16. století, i když počet řeholníků a potažmo
i význam kláštera již po husitských válkách mírně klesal. 775) Také při katastrofickém požáru Jihlavy 18. května 1523, při němž padlo za oběť téměř celé město, byl dům řeholníků
poškozen. Opět následovaly opravy, nové zaklenutí klášterních místností,776) ovšem
v důsledku konverze většiny měšťanů k protestantství již klášter stěží nabyl původní krásy
a navíc se z něj postupně vytráceli samotní řeholníci. Provinciál Roch Buccerello proto
roku 1574 vydal rozhodnutí klášter opustit a budovy pronajmout městu. Magistrát však
převzal jen část konventu, proto stále v Jihlavě zůstali dva řeholníci. Za stavovského povstání byli sice roku 1620 vyhnáni, avšak záhy po Bílé hoře se navrátili zpět.
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Několik menších oprav a přestaveb kláštera proběhlo v průběhu 17. století, nejzásadnější byla ale barokní rekonstrukce v 30. letech 18. století. V této době také v domě fungoval noviciát. Josefínské reformy sice klášter nezrušily, ale snížily jeho pastorační vliv dočasným přesunutím správy kostela světskému knězi. Po roce 1950, do jehož jara zde žili
čtyři řeholníci a několik řádových sester, byl v objektu zřízen internát pro asi 40 žáků odborných škol. V 90. letech minulého století byla jihlavská řádová komunita opět obnovena.
Několik zmíněných požárů, husitské války a rebelie počátku 17. století mají za následek, že ze středověkého a renesančního období nemáme o jihlavské bibliotéce žádnou stopu, přestože místní komunita jako jedna z mála v předbělohorském období zcela nezanikla.
Vzhledem k solidnímu hospodářskému zajištění konventu, zejména z dávek z polností patřícím jihlavským měšťanům, si Menší bratři mohli dovolit i nákup a pořizování knih dle
své potřeby. Jen velmi zprostředkovaně lze odhadnout že obliba místních řeholníků byla
dána jejich kvalitní pastorační péčí vykonávanou zkušenými a vzdělanými kněžími, kteří
užívali nebo vlastnili také knihy. Od jihlavských měšťanů mohlo pocházet též několik
knižních darů. Podobně lze předpokládat i liturgické kodexy, v jejichž výzdobě zřejmě řeholníci nešetřili, podobně jako se postupně odklonili od strohých mendikantských předpisů
i v konstrukci svého chrámu Matky Boží.777)
Pouze podle srovnání se situací v jiných klášterech778) můžeme předpokládat, že
v Jihlavském konventu vzkvétaly už v dobách rukopisné knihy osobní knihovny řeholníků,
zejména místní kazatelů. Přímo doloženy jsou z provenienčních přípisů až v 17. století, ale
ani v této době nelze vzhledem k absenci informací o konventní bibliotéce odhadnout, zda
soukromé knihovny dominovaly nebo byly řeholníkům jen doplňkem ke společné bibliotéce. Několik knih shromáždil kolem roku 1646 bakalář teologie Baltasar Brendt původem
z Kolína nad Rýnem. Další knižní sbírky v 17. století měli bratři Matthias Longin Schmidt,
Fortunát Perger, nejméně 10 knih užíval kvardián Jeroným Schwarz označující si je vlastnickou zkratkou „F.H.S.“.779) Zřejmě nejbohatší osobní knihovnu si shromáždil Silvestr
Clement, v roce 1713 profesor teologie ve Vídni, roku 1726 definitor perpetuus
a olomoucký kvardián a posléze též jihlavský představený a iniciátor již zmíněné přestavby
v letech 1730-1736. S oblibou si shromažďoval drobné příležitostné tisky, převážně kázání,
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Pro situaci mimo české země srov. Şenocak, 2003.
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Tj. Fratris Hieronymi Schwarz. Viz Dokoupil, 1972, s. 188, včetně konkrétní svazků v držení těchto řeholníků; Vobr, 2000b.
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z nichž sestavoval konvoluty. Na nákup knih věnoval nemalé finanční prostředky, cenu
knihy si v ní obvykle pečlivě poznamenal. Poprvé pobýval v Jihlavě v letech 1724 až 1726
a místnímu konventu tehdy věnoval část svých knih. Clementovo jméno jako vlastníka
i pořizovatele pro konventní knihovnu nese v jihlavském fondu asi 60 svazků.780) Asi
10 knih po sobě zanechal Sixtus Weiner, magistr teologie, kvardián v Brně, Neunkirchen,
Olomouci a Jihlavě a kazatel ve Vídni. Další soukromé knihovny, které řeholníci zanechali
patrně po smrti v Jihlavě, „vlastnili“ Bonaventura Leipold (†1726), bakalář teologie Klement Tandre (†1731), asi dvanáct homiletických knih měl vídeňský kazatel Ludvík
Kerschner (též Kürschner), jehož kázání vyšla ve Vídni i tiskem. Menší knihovny zanechali
po smrti také kazatel Eusebius Lehel z Jihlavy (†1728), Marcel Schwartz († po 1736) a ve
40. či 50. letech Demetrius Jukerth a Innocenc Milota. Jak zjistil V. Dokoupil, řada vlastnických poznámek v konventní knihovně je psána Milotovou rukou, který tudíž působil po
jistou dobu v Jihlavě jako knihovník. Díky podrobné Dokoupilově provenienční analýze
známe i jména dalších řeholníků vlastnících své knižní sbírky, nejčastěji se jednalo o místní
kvardiány a další kněze s teologických vzděláním a akademickým titulem. 781)
Vzdělaný Silvestr Clement nepečoval jen o své vlastní knihy, podobně jako i někteří
další vzdělaní minoritští představení. V průběhu jím řízené barokní přestavby konventu
zvýšeného tehdy o jedno patro nezapomněl ani na novou knihovní místnost, která byla zřízena v roce 1738.782) V návaznosti na nové uložení byla patrně fond v roce 1742 revidován
a uspořádán, neboť řada vlastnických poznámek v knihách je doplněna právě o toto vročení. 783)
Z donátorů knih v 17. století známe jindřichohradeckého probošta Jeronýma Altana,
který věnoval jeden prvotisk bratru Heinrichu Schmidtovi.784) Minorité možná získali knižní pozůstalost po přibyslavském faráři Zikmundu Vojtěchu Hodovi, avšak dochovaný provenienční přípis nevylučuje ani nákup těchto knih.785) V roce 1714 získal konvent knihu
Lilium Sioneum strahovského premonstráta Friedricha Hailmanna od senátora a snad autorova příbuzného Dominika Hailmanna. Bohatší již byl odkaz Josefa Františka Leipolda,
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„acquisitus ex haereditate Curati Přibislaviensis 1695,“ viz Dokoupil, 1972, s. 188.
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faráře v Güshüblu, patrně příbuzného několika jihlavských bratří. Roku 1737 od něj minorité získali nejméně 15 knih. 786) O jiných zdrojích pořizování knih z této doby zprávy nemáme, kromě nového misálu pro slavnostní příležitosti „ve stříbře zhotoveném“ zakoupeném při příležitosti oslav kanonizace sv. Josefa z Kupertina v roce 1753.787) Další dva nové
misály nechal do desek se stříbrným kováním svázat v roce 1835 kvardián Osvald Dočkal. 788)
K roku 1838 je jako „konventní knihovník“ uváděn bratr Viktor Fenschel, zřejmě
vzdělaný řeholník s patřičným rozhledem, neboť se také podílel na vzniku klášterní kroniky.789) O deset let později byl zřejmě celý fond utříděn nebo nově zpracován, velké množství vlastnických poznámek v knihách totiž obsahuje vročení 1848. Snad se jednalo o dílo
Maxmiliána Stočka, který je v roce 1851 jmenován jako knihovník. Také on měl podle
přípisků v knihách ještě i svou soukromou knižní sbírku.790) Poslední větší knihovničkou
jihlavského minority začleněnou do společné bibliotéky řeholníků byla pozůstalost Bonaventury Müllera zmiňovaného též roku 1865 v Brně, který „vlastnil“ nejméně 42 knih. Mezi nimi byl i rukopis německé divadelní hry o bitvě u Hochstädtu v Bavorsku dne 20. září
1703 mezi Maxmiliánem II. Bavorským a císařským vojskem, jež bylo tehdy poraženo.
Jedná se o další doklad zájmu minoritů o světské dění, zde konkrétně o válku o španělské
dědictví i světské umění. 791)
Četné knihovní skříně nacházející se ve většině pokojů kněží (v 19. století působili
v Jihlavě zpravidla tři), později také v kanceláři, místnosti pro archiv a v pokoji pro hosty792) naznačují, že řada řeholníků měla v této době své vlastní knihy a společný fond hrál
jen podružnou roli. Tyto knihovničky řeholníků byly ale hlavním akvizičním zdrojem konventní knihovny, kam se dostávaly z pozůstalosti řeholníků. To ale pro větší rozmach
a vznik objemnější společné sbírky nestačilo, v roce 1900 čítal fond pravděpodobně pouze

786

Tamtéž, s.. 189-190,. vč. podrobnější analýzy vlastnických poznámek P. Leipoldta.

787

Pamětní kniha konventu (18.st.) - MZA, Minorité Jihlava, rkp. e.

788

Klášterní kronika (19.st.), s. 14 - MZA, Minorité Jihlava, rkp. r.

789

Tamtéž.

790

Dokoupil, 1972, s. 191.

791

Rukopis uložen v SOkA Jihlava, Farní úřad u Matky Boží, inv.č.91. Více o knihách B.Müllera viz Dokoupil, 1972, s. 191 a Dokoupil-Vobr, 1973, s. II.

792

Inventáře kláštera z let 1822 a 1928 - MZA, Minorité Jihlava, rkp. f.
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500 svazků. 793) Příčina rozhodně netkvěla v nedostatku finančních prostředků konventu,
který tehdy vlastnil okolo 31 hektarů pozemků a další příjmy měl z úroků fundací. 794) Nevelká knižní sbírka zřejmě ani nikdy neměla svůj katalog, přinejmenším o něm nebyly
v pramenech objeveny žádné zmínky, ani nebyl nalezen při probírání a zpracovávání fondu
v druhé polovině 20. století. Podobně samotné knihy nenesou žádné stopy po signaturách
určujících roztřídění a přesné uložení svazků. 795)
V roce 1950 se knihovní sbírky ujala Universitní knihovna v Brně. Do září byl fond
vytříděn a vyčleněna jeho historická část čítající asi 1160 svazků. Ty byly patrně záhy také
převezeny do skladů statní bibliotéky, ostatní knihy, popsané jako „literatura bezcenná pro
státní vědecké knihovny“ byly prozatím ponechány na místě.796) Také ty byly ale později
odvezeny zásluhou pracovníků brněnské vědecké knihovny, v níž se ocitlo celkem údajně
1695 svazků pocházejících od jihlavských minoritů, patrně většina původního fondu. 797)
Historické jádro fondu o velikosti asi 1160 svazků bylo brněnskými knihovníky Vladislavem Dokoupilem a Jaroslavem Vobrem zpracováno do lístkového katalogu, ve svazkové podobě vyšly jejich soupisy inkunábulí a tisků z 16. století. 798) Prvotisky byly nalezeny čtyři, tisků ze 16. století 32, rukopisů byl údajně velmi malý počet vesměs archivní povahy. 799) Tyto údaje odpovídají výše popsanému malému rozsahu společné bibliotéky
v Jihlavě po celou dobu novověku. Asi třetina v 50. letech nalezených a převzatých knih již
pocházela z 19. a 20. století, od čehož se odvíjela i jejich jazyková skladba - německých děl
zde bylo více než latinských (803 / 726 sv.).800) České knihy minorité vůbec neměli, tedy
793

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 74. Tito autoři dále uvádějí nijak nepřekvapující údaje, že knihovna sloužila
pouze pro potřeby řeholníků konventu a obsahově fond tvořila výhradně katolická teologie, nejspíš včetně
literatury homiletické a asketické.

794

Pátek, 1901.

795

Dokoupil, 1972, s. 192; Vobr, 2000. Přesné signatury sestávající pouze z prostého arabského pořadového
čísla tak byly knihám přiřazeny až při zpracovávání fondu ve správě Státní vědecké knihovny v Brně
v 50. letech 20. století (viz níže).

796

Hlášení ZUK pro círk. oddělení KNV z 9.9.1950 - NA, SÚC, 109; Horák. Zpráva o svozu… (cit., např.
NA, SÚC, 56).

797

Jeden nijak nenadepsaný soupis klášterních knihoven ve fondu SÚC v NA (i.č.56) sice uvádí v Jihlavě
větší počet - celkem 2.727 sv., ovšem údaje tohoto soupisu jsou obvykle nesprávné, což lze prokázat u jiných
biblioték.

798

Digitalizovaná verze lístkového katalogu byla zpřístupněna online na www:
<http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit. 6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 1831 záznamů - lístků.Tištěné
soupisy: Dokoupil, 1970 ; Dokoupil-Vobr, 1973.

799

Archivní dokumenty kláštera jsou dnes rozděleny mezi fond jihlavského kláštera v MZA a fond Farní úřad
u Matky Boží v SOkA Jihlava.
800

Vobr, 2000b.
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i jejich běžným jazykem v Jihlavě byla v první polovině minulého století němčina. Obsahově se jedná až na výjimky o křesťanskou literaturu s největším zastoupení kazatelských
děl v počtu 565 svazků.801)
Od roku 1964 byly knihy uloženy depozitáři brněnské Universitní knihovny
v Oslavanech. V roce 1993 byl dochovaný fond převezen do Brna a zde umístěn
v minoritském klášteře a počátkem roku 1998 spolu s brněnskou klášterní knihovnou oficiálně předán řeholníkům. Na rozdíl od ostatních sledovaných klášterních sbírek se v ní kromě starých tisků zachovaly v hojném počtu také novější knihy, ovšem případné ztráty nelze
odhadnout, neboť fond neměl do roku 1950 žádnou evidenci. 802)

Jílové u Prahy, rezidence minoritů
Podle nepodložených tvrzení Václava Hájka z Libočan existoval konvent v Jílovém
už v době předhusitské, což byl údajně též jeden z argumentů při skutečném vzniku konventu v 17. století. Tehdy zde byl založen menší řeholní dům zvaný rezidence, jehož zřizovatelem byla Ferdinandova kolej při pražském minoritském klášteře. Její zřízení schválil již
roku 1616 biskup Jan Lohelius a v roce 1623 sem byli do již z velké části hotového objektu
uvedeni čtyři řeholníci z Prahy. 803) V následujících letech zde také byla vybudována Loreta,
u níž vzniklo poutní místo, oblíbené zejména Pražany. Na několik let po roce 1623 sídlili
v Jílovém také kapucíni, kteří se měli podílet na rekatolizaci kraje. Pro svou neznalost
místního jazyka - češtiny, však příliš platní nebyli a záhy došlo k jejich odvolání jinam.
Jílovská rezidence nebyla finančně příliš zajištěna ani obývána mnoha řeholníky
(zpravidla zde žili 3 až 4 kněží), přesto splnila svůj rekatolizační úkol i si získala mezi obyvateli oblibu. V říjnu 1706 zastihl Jílové včetně řádového domu požár, v následujících letech proběhly opravy, přesto postupně rezidence chátrala a stávala se stále více neobyvatelnou. V roce 1785 byla císařským rozhodnutím zrušena o dva roky později odešli řeholníci.
Objekt byl přestavěn na obytné domy, 804) Loreta zmizela beze stopy.

801

Dokoupil, 1972, s. 187, 192; Vobr, 2000b.

802

Za laskavé poskytnutí informací o knihách v brněnském klášteře děkuji jeho představenému P. Leslawowi
Mazurowskiemu OFMConv. Viz též Vobr, 2000.

803

Podrobněji o fundátorech a vzniku rezidence viz zejm. Čihák, 1898. Tamtéž také jména řeholníků pobývajících v jílovském rezidenci.
804

Zachována je průčelní zeď bývalé rezidence na domech č.p. 18-25.
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O konventní knihovně víme, že byla umístěna v samostatné budově v jižní části objektu, oddělené od hlavní stavby kláštera. Po jeho zrušení roku 1785 a rozprodání objektu
na měšťanské domy byla mezi klášterem a knihovnou zřízena ulice, ale později došlo
k jejímu zastavění i zásadnímu přestavění původních objektů konventu.805) Uvážíme-li, že
rezidence sloužila k dočasným pobytům studentů a lektorů pražské minoritské koleje, nejspíš zde bylo uloženo, čteno či psáno nemálo knih. Řada z nich též asi patřila do osobních
sbírek řeholníků, kteří spíše využívali bohatší knihovní fond pražského konventu s kolejí.
Misál používaný k oslavám v loretánském kostelíku z roku 1720 byl později uložen
v místní zámecké kapli. 806)

Jindřichův Hradec, klášter františkánů
Při cestě z kapituly v nedaleké Jemnici v roce 1457 se pozdější česko-rakouský vikář
a Kapistránův společník Jakub z Głogówa (Hlohova) s několika kvardiány zastavili
u místního pána Jindřicha IV. z Hradce, který jim nabídl kostel sv. Václava na předměstí.807) Místo bylo přijato a osídleno řeholníky z Głogówa, kteří v průběhu výstavby pobývali
v nedalekém měšťanském domě č. 67. Okolo roku 1460 zde byl kvardiánem Kliment
Bimarský zvaný Bosák, za jehož pomoci se stal konvent východiskem pro misijní působení
Jana Vodňanského.808) Řeholníkům se ovšem kostel sv. Václava spolu se zřejmě dřevěným
konventem v sousedství příliš nezamlouval, proto prosili Jindřicha IV. z Hradce, aby jim
vystavěl nový. Šlechtic, velký příznivce františkánů, souhlasil a v roce 1478 založil nový
klášter s kostelem sv. Kateřiny na předměstí a zavázal se bratry vyživovat. Jindřichovu
nadaci rozšířila ještě roku 1545 jeho vdova Anna, rozená z Münsterberka, vnučka Jiřího
z Poděbrad, jež založila v Hradci obec Bekyň. Pro asi pět panen nebo vdov pečujících
o malomocné nebo jinak choré ženy věnovala dům naproti klášteru zvaný „klášteříček“,
duchovním správcem zde byl pravidelně františkánský kněz.

805

Čihák, 1898, s. 414. Dům vzniklý na místě knihovny měl popisné číslo 18, na místě kláštera a Lorety pak
19-22.
806

Provenience „Ecclesia Gilovicensis B.M.V. Lauretanae“ + 1720. Viz Buben, 2006, s. 222.

807

Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 37. Srov. Winter, 1895, s. 700.

808

Více o J. Vodňanském viz kapitola o bechyňském klášteře.
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Zatímco v 15. století lze předpokládat rozvoj hradeckého kláštera s výhradně česky
mluvícím osazenstvem, 809) pozdější reformace se nevyhla městu ani postojům samotných
bratří. I když zde na přelomu 16. a 17. století žil pouze jeden starší kněz, nebyl v této době
nikdy klášter zcela opuštěn. K tomu došlo až v červnu 1619, kdy do města přitáhl Jindřich
Matyáš hrabě z Thurnu se stavovským vojskem, vyhnali katolíky z města, řeholníky zesměšnili a rovněž vypudili a klášter i kostel zapálili, takže shořelo veškeré jejich vybavení
včetně archivu a patrně též knihovny. Po Bílé hoře, v červenci 1621 se františkáni pod vedením P. Jiřího Lomnického vrátili zpět. Objekt dal nouzově opravit Vilém hrabě Slavata
z Chlumu a Košumberka810) se svou tchýní a dílo dokončil jeho syn Adam Pavel Slavata.811). O dva roky později za kvardiána Michaela Jahna, který celou opravu řídil, byl
v Hradci zřízen juvenát, formace pro mladé řeholníky pro celou provincii. Proto byl roku
1644 za pomoci Viléma Slavaty rozšířen počet cel a roku 1660 k němu přibylo i filozofické
a teologické studium (včetně moralistiky) pro řeholníky připravující se na svátost kněžství. 812) Klášterní škola byla potvrzena i novými majiteli panství, jimiž byli od roku 1700
Czerninové z Chuděnic, zmiňována je i k roku 1746, kdy zde filozofii vyučovali dva lektoři.813)
Při konventu fungovalo v 17. a 18. století také laické Arcibratrstvo sv. Františka zvané opaskové nebo kordigerové podle z provazů spleteného opasku na způsob františkánského hábitu, který povinně (byť zpravidla skrytě) jeho členové nosili. Členství v něm bylo
po stránce každodenního života srovnatelné s třetím františkánským řádem, na rozdíl od něj
však mělo arcibratrstvo zcela jiné církevněprávní postavení. Neznámý františkán snad působící v Hradci pro ně zpracoval manuálník neboli příručku s předpisy a modlitbami arcibratrstva Hora Zlatá Serafická, aneb: Naučení spolu bratrův a sester Arci Bratrstva
S[vatéh]o Otce Františka. Kniha o 96 listech obsahuje zejména modlitby a pravidla pro
odpustky a na jejím vydání v jezuitské tiskárně v Praze roku 1646 se podílely Anna Marie
z Vencelíku, rozená Chobořská z Vostičku a Anna Karlová ze Svárova, nepochybně členky

809

Hlaváček, 2002a, s. 194.

810

† 19.1. 1952 ve Vídni, pohřben v J.Hradci u sv. m. Magdaleny Blíže o něm viz jeho rukopisné paměti:
NK, sign. XVI C 12.

811

† 2.7. 1657 svoboden v Nové Bystřici, pole Solaře (1855) „největší františkánů příznivec.“

812

Jako lektoři studia zde v roce 1669 působili Antonín Hartmann (pozdější provinciál), Konstantin Vogel,
Amand Hermann (též provinciál) a Kašpar Faulhaber, přičemž druzí dva vyučovali také u třeboňských augustiniánů.

813

Březina, 1910, č. 48; Wrbczansky, 1746, s. 191.
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arcibratrstva, jímž je kniha od hradeckých františkánů dedikována. 814) Pro kvalitu či popularitu díla byla kniha opětovně vydána v roce 1660 pro shodné bratrstvo působící při klášteře v Bechyni a o dvacet let později pro laické společenství u františkánů v Kroměříži815)
a třikrát v 17. století vyšla v Trnavě pro potřeby uherské františkánské provincie.
Dvorským dekretem z února 1785 byl konvent zrušen a ponechán řádu do vymření,
což však později bylo odvoláno a roku 1789 vyměřil stát novou dotaci pro hradecké řeholníky. Zrušeno bylo klášterní studium, ale noviciát a později i klerikát zde fungoval
s několika přestávkami i v 19. a 20. století. Také v 19. století působili hradečtí františkáni
jako horliví kazatelé. Soupis promluv z konventního kostela i jeho okolí z let 1846-1856
eviduje celkem 17 českých a německých kazatelů.816) Při rušení kláštera v roce 1950 pobývalo v Hradci šest řeholníků, část objektu byla poté pronajata na byty pro čtyři rodiny, za
vlády komunistů zde fungoval internát a domov sester. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu v
roce 2003 dnes v budově sídlí Okresní soud v Jindřichově Hradci.
Zvážíme-li působení učených řeholníků Klimenta (Bosáka) Bimarského a Jana Vodňanského v hradeckém klášteře, je velmi pravděpodobné, že tento měl také svou knihovnu
a snad i docela solidně vybavenou. Jedinou známou zmínkou o knihách v ní z této doby je
zatím legenda o sv. Františkovi, kterou pro klášter okolo roku 1473 napsal bratr Jan
z Budyšína. 817) Při stavovských nepokojích na počátku 17. století vzaly knihy za své a po
uklidnění poměrů a návratu františkánů do Jindřichova Hradce musela být knihovní sbírka
budována znova od začátku.818) Snad tomu napomohl i fundátorský rod Slavatů, jehož
členky Františka, rozená z Meggau, manželka Adamova mladšího bratra Jáchyma Oldřicha
věnovala v roce 1656 kromě jiných kostelních potřeb také také misál. Dále byla františkánská bibliotéka v tomto období obohacena o několik darů od duchovních působících v okolí
Hradce. Roku 1652 resignoval hradecký vikář Jan Pusch a odešel do Kutné Hory a ještě

814

Knihopis 3147. Viz Gajdoš, 1964.

815

Pro bechyňské bratrstvo vytiskl Urban B. Goliáš v Praze (1660). Kniha bechyňským arcibratrstvem dedikována místnímu děkanovi Vojtěchu Matysovi. Knihopis 3148. Pro kroměřížské společenství ho vytiskl Jan
Josef Kylián v Olomouci, 1680. Knihopis 3150. Tisk je dedikován rektorovi kroměřížského arcibratrstva
a faráři v Bystřici pod Hostýnem magistru Tobiášovi Maxmilánu Švachovi (Sswach), jeho zástupci (vicerektorovi) a kroměřížskému rychtáři Tobiáši Tachovi a sekretáři bratrstva Františku Minykatorovi.
816

JČVK, Zlatá Koruna, 1 JH 6. Viz Ryba, 1985, č. 247. Konkrétně jsou zde zmíněni mj. Josef Gold (kvardián 1846-48, †1857), Florian Procházka (kvardián 1851-59, †1861 v J.Hhradci), Otto Kroepfel (kvardián
1861-68, †1877), Stanislav Rozum (†1869), Hubert Vodehnal (†1861), Vilém Turek, Benedikt Rosička
(?Rosnička, †1886) a Jeroným Jelínek.
817

Hlaváček, 2002a, s. 133.

818

Odvozeno podle katalogu v klášterní pamětní knize, opis v JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 JH 54.
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před svým odchodem věnoval bratřím sebrané spisy sv. Augustina. 819) Vít Loutkovský,
vikář v Počátkách, městě severovýchodně od J. Hradce, před svou smrtí věnoval v roce
1660 bratřím kromě 300 zlatých také celou svou pozůstalou knihovnu, údajně „mnoho
knih“ a také jakožto dobrodinec byl pohřben v hrobce klášterního kostela. Řádoví kněží
měli za to na něj dle svého uvážení „pamatovat ve svátostech“, tedy mešních intencích. 820)
Roku 1661 byl hradecký klášterní chór obohacen a antifonář a graduál z daru Heinricha
Fastrogina, představeného světského kněžského semináře v asi 20 kilometrů vzdáleném
dolnorakouském Eisgarnu. 821) Tyto dary byly spolu s dalšími svazky již ukládány do samostatné knihovní místnosti zřízené roku 1648, kdy již byla definitivně dokončena oprava
objektu poničeného v letech 1618-1620.822) Díky darům a dalším akvizicím spojeným
s fungováním studií a působením A. Broučka mohl Bernard Sannig v popisu kláštera obsaženém v jeho stručných dějinách z roku 1678, tedy devět let po zhoubném požáru, napsat:
„dnes je okrášlen dostatečně početnou a užitečnou knihovnou“. 823)
V neděli 7. července 1669 v době kázání se ale z klášterní kuchyně rozšířil oheň, který zachvátil horní patro kláštera a chrám. Plameny zničily také teprve nedávno zřízenou
místnost knihovny. Mnohé knihy v ní ještě nebyly uloženy a čekaly na své ustavení poskládány na hromadách v jiných celách. Také ty ovšem požár spálil. Díky péči kvardiána
Antonína Broučka byl klášter záhy opraven jistým pražským stavitelem, snad Domenicem
Orsinim, na náklady Ferdinanda Viléma hraběte Slavaty a dalších dobrodinců získaných
díky věhlasu a aktivitám představeného. Při těchto opravách neopomenul vzdělaný
P. Brouček ani na zřízení nové zvláštní knihovní místnosti umístěné „nad kaplí
sv. Barbory.“824) I po skončení funkce místního představeného v J. Hradci, do níž byl
Brouček několikrát opakovaně zvolen, působil tento ex-provinciál a učitel pražského arcibiskupského semináře s čestnými tituly provinční kazatel a lector jubilatus dále v místním
konventu jako řádový učitel. Během tříletého studijního období v letech 1679-1681 přednášel v Hradci teologii 14 františkánským studentům. Z této jeho aktivity se dochovaly dva
819

Opis pamětní knihy JČVK Č Budějovice, sign 1 JH 54, orig. s. 314. Viz též Březina, 1910, č. 44.

820

Cit. opis pamětní knihy, orig. s. 317-318; Březina, 1910, č. 46, s. 435.

821

Cit. opis pamětní knihy, orig. s. 315. Viz též Březina, 1910, č. 44.

822

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 145. Informaci potvrzuje také Březina, 1910, č.45, když k roku 1669 hovoří
o „nové knihovně“.

823

„Hodie exornatus est sat numerosa, et utili Bibliotheca“, současně Sannig řadí klášter mezi „celebriores
conventus provinciae“ - NA, ŘF, 2746. Shodný text je rovněž v cit. opise pamětní knihy.
824

Opis pamětní knihy - JČVK, Zlatá Koruna, 1 JH 54, s. 2; Stručné dějiny a popis kláštera od B. Sanniga NA, ŘF, 2746. Viz též Březina, 1910, č. 45, s. 425.
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svazky se zápisky z jeho přednášek. Rukopisy obsahují 24 traktátů dále se dělících na disputace a jednotlivé kvestie, jenž postupně pokrývají všechny oblasti teologie, jak byly studentům předkládány. 825)
Okolo roku 1690 vznikl nejstarší známý inventář knihovny dochovaný jako součást
pamětní knihy kláštera.826) Dokládá zmíněnou Sannigovo pochvalu, neboť celkem eviduje
1212 svazků, vesměs ze 17. století. Starších knih včetně zaznamenaných 43 inkunábulí je
minimum v důsledku dvou katastrof v předcházejících desetiletích. Protestantství a hledání
„pravého křesťanství“ bylo stále ještě v jižních Čechách v této době živé, jak dokládá vysoký počet evidovaných zakázaných knih (libri prohibiti, 88 sv.), stejně jako hojně zastoupená spekulativní teologie. Můžeme-li opět soudit podle počtu knih, nebylo ještě na sklonku 17. století kazatelství mezi hradeckými františkány tak rozšířené jako jinde nebo později. Promluvy uložené v 142 svazcích v několika oborových třídách zde totiž na rozdíl od
ostatních konventů nedominují, ale jsou mírně překročeny zbožnou a duchovní literaturou
pro podporu duchovního života řeholníků (146 sv.), a to i přesto, že vzhledem
k opomíjeným duplikátům byly jistě ještě některé další drobné knihy k rozjímání rozšířeny
mezi samotnými řeholníky. Podobnou funkci jako soupisy a příručky kázání měly také knihy historické (98 sv.), kam řeholníci řadili i životopisy svatých. Kromě osobního životního
poučení sloužily i k přípravě promluv a katechezí. Pozoruhodné je vysoké množství zapsané literatury v italštině (72 sv.), jež je stejně jako knihy české a německé zařazena
v samostatné oborové skupině. Nabízí se vysvětlení v působení italských spolubratří
v hradeckém klášteře, zejména při jeho pobělohorské obnově. Ve fondu je zřejmé rovněž
působení filozofických klášterních studí, najdeme zde několik učebnic, které mohli řeholníci používat k vzdělávání. 827)

825

Cursus theologicus - JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 Be 8/1, 1 Be 8/2. Jeden traktát je dopsán v květnu 1682
„in Thermis Sancti Ioannis prope Dessnam“ (V. Losiny?), kde se Brouček léčil. Závěr svého života pak
Brouček strávil v Bechyni (viz).
826

Cit. opis pamětní knihy, část „Inventarium bibliothecae“. Vročení odvozeno podle datace knih, časté jsou
tisky vydané v letech 1687 a 1688, v jednom případě 1698, jedná se však patrně o chybu [spr. 1598?]. Srov.
též strojopisnou kopii starších pamětních knih několika dalších konventů z r. 1941 - JČVK, Zlatá Koruna,
sign. 1 JH 54.
827

Zastoupení knih v jednotlivých oborech označených jako „titulus“ s římskou číslicí a jejich latinské názvy
jsou: Titulus I. Biblia s. et concordantiae (16 sv.), Titulus II. expostiores s. scripturae (39 sv.), III. Ss. Patres
(33), IV. concilia, canonistae & juristae (30), V. theologi speculativi (63), VI. theologi morales & summistae
(68), VII. controversistae (29), VIII. philosophi (63), IX. concionatores (76), X. sermonistae (34),
XI. postillatores et homiliari (16), XII. materiam pro concionibus tradentes (16), XIII. authores pii (146),
XIV. ad officium Divinum et chorum spectantes (34), XV. Regulam et statum Ordinis nostri concernentes
(32), XVI. historici quam ecclesiastici tam profani (98), XVII. politici et medici (32, z toho lékařských asi 8),
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Ze stejného období a pramene pochází také inventář sakristie, který nám umožňuje
nahlédnout do liturgických knih užívaných v hradeckém kostele a chóru. Jeden slavnostní
misál byl potažen hedvábím a opatřen stříbrným kováním, ostatních sedm bylo bez zvláštní
výzdoby. Celkem devětkrát vlastnili řeholníci i jinde hojný misál pro zádušní mše
(requiem), pozoruhodný je vysoký počet svazků s liturgií řeholních slibů (24 ks), jakoby
zde nově příchozí řeholníci skládali řádové sliby po ukončení noviciátu.828)
Několik nákupů knih, zejména liturgických, je doloženo v první polovině 18. století.
Jeden nový misál byl pořízen roku 1713, poté v roce 1724 koupili bratři další dva římské
misály, čtyři texty pro zádušní mše, dva „nové“ breviáře pro akolyty a Bible v češtině.
Všechny tyto knihy stály celkem 48 zlatých.829) O šest let později bylo koupeno šest knih
kázání a jejich konceptů. V následujícím roce pak ještě stejným způsobem, tedy na náklady
konventu, přibyla nedělní a sváteční kázání od představeného františkánské hornoněmecké
provincie Aurelia Schmiedta.830) Cílený nákup homiletické literatury, stejně jako české
bible, která jistě sloužila především pro přípravu kázání českým obyvatelům Hradce
a okolí, svědčí že františkánům nebyla tato pastorační aktivita lhostejná a kromě času a sil
jí věnovali i část svých finančních prostředků získaných částečně fundací, především však
pravidelným sběrem almužen. V roce 1735 věnoval klášteru jeho kvardián Valerián Hamer
podrobný téměř tisícistránkový výklad 129. žalmu „De profundis“ od jezuity Andrease
Fetta.831) P. Hammer měl tedy svou vlastní osobní knižní sbírku, což u kazatele, lektora
teologie a několikrát zvoleného provinciála, není nijak překvapivá skutečnost.
Velký požár stihl celý Jindřichův Hradec a s ním i klášter 19. května 1801, který se
vznítil v jednom z měšťanských domů nedaleko farního kostela. Řeholníci až na jednoho
staršího bratra stačili utéct, ale oheň zničil veškeré vybavení kostela. V klášteře zničil
zejména první patro a kromě cely pro nemocné poničil všechny místnosti a jejich vybavení
včetně archivu i knihovny. „Velmi bohatá knihovna byla plameny uchvácena a zcela spále-

XVIII. humanistae (65), XIX. Itali (tituly jsou latinizovány, stejně jako u následujících, 72 sv.), XX. germani
(118), XXI. bohemi (44), XXII. haeretici et prohibiti (88).
828

Další uváděné knihy v zakristii jsou: „Ritualia Romana“ 2 ks, „Agenda dioecesiana“, „Pastorale Romanum“, „Caeremoniale Romanum“, „Rituale Franciscanum in 8o min“.

829

Cit. opis pamětní knihy, s. 27 a cit.inventář zakristie.

830

Tamtéž, s. 30-31, vč. názvů koupených knih.

831

Psalmus De Profundis In Commune Omnium Salutis Bonum Praeprimis… Viennae & Brunae : apud Joann. Paul Krauss, 1735. Záznam o darování v cit. opise pamětní knihy v JČVK, s. 31.
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na. Oheň ji přepadl tak rychle, že ani její nejmenší částečka nemohla být zachráněna.“832)
Celá knižní sbírka musela být proto během 19. století budována znovu.833)
Přestože řeholníci potřebovali prostředky na opravy neobyvatelného, ohněm poškozeného kláštera, podařilo si jim také obnovovat knihovnu, jak o tom svědčí datované zápisky o nákupech s uvedením ceny z let 1808 a 1809. Fond byl obohacen rovněž o dary ostatních konventů, zejména z Uherského Hradiště, Dačic, Brna a Prahy. 834) Je pravděpodobné,
že k poskytnutí duplikátů pro obnovu hradecké knihovny byly konventy vybídnuty provinciálem nebo provinční kapitulou. Takto získali hradečtí bratři například četné studijní texty
z filosofie, morální a dogmatické teologie, rétoriky, které již jinde po josefínském rušení
klášterních studií nebyly zapotřebí.835) Donátory knihovny byli v té době také světští faráři
a jezuitská kolej v J. Hradci. 836) Během tří let se podařilo získat dostatečné množství různé
literatury, takže v roce 1812 byla již nově pořizovaná knižní sbírka uspořádána. 837) Rovněž
níže popsaný katalog z poloviny 19. století svědčí, že se řeholníkům podařilo s jistě nemalým úsilím během několika desetiletí obnovit sbírku knih přibližně do svého původního
rozsahu a bohatství. Zastoupení tisků 17. a 18. století bylo i po obnovení bibliotéky po požáru srovnatelné s jinými kláštery, jistě tomu napomohly zmíněné převody z jiných konventů i dary dobrodinců. Za napoleonských válek, konkrétně 3. srpna 1813 museli řeholníci
svůj dům opustit, neboť v něm byla z rozkazu krajského hejtmana zřízena vojenská nemocnice pro raněné vojáky, jichž tehdy nebylo málo. Bratři pobývali až do června následujícího
roku v domech ve městě, v klášteře jim k užívání zůstala jen pouze knihovna,838) zřejmě
zamčená, neboť o případných škodách tehdy vzniklých nemáme zprávy.
Druhý dochovaný, již naznačený katalog pocházející z 19. století není datován, přesto
lze podle vročení posledních přírůstků odhadnout, že jej pořídil v roce 1847 nebo následu-

832

„Bibliotheca locupletissima vis flammarum invasit, et ex toto exussit, instabatq; ignis tam velociter, ut
nonniesi paucissima quaedam salvare licuerit.“ Cit. podle neznámého zdroje v Wilhelm-Minařík, 1909, s. 37.
Počátek tohoto textu je rovněž v cit. opise pamětní knihy, orig. s. 365. Srov. též Bohatta-Holzmann, 1900,
s. 145; Bílek, 1985, s. 104 ; Buben, 2006, s. 294.

833

Srov. Bohatta-Holzmann, 1900, s. 145.

834

Špinar, 2000, s. 218.

835

Viz poznámky J.K. Vyskočila z 30. let 20. stol. - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.

836

Špinar, 2000, s. 218. Informaci, že knihovna je „sestavena hlavně z darů“ uvádí také později BohattaHolzmann, 1900, s. 145.

837

„noviter instruenda Bibliotheca, accreverunt libri diversi a noostri confribus oblati“, viz Pamětní kniha
kláštera - NA, ŘF, rkp. 37, část Miscellanea.

838

„In monastetrio nobis relicta sola Bibliotheca et Cubile sic dictutm Mehlam[m]er“ - Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 37, Memotabilia conventus.Viz též Wilhelm-Minařík, 1909, s. 38.
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jících letech místní představený Josef Gold. 839) Nepočítaje pozdější přípisy, eviduje seznam
okolo 2350 záznamů, které přibližně odpovídají i počtu svazků v knihovně. 840) Ve sloupcích uváděné údaje (signatura, stylizovaný titul s autorem v genitivu, místo a rok vydání)
odpovídají soudobým a řádovým katalogizačním zvyklostem, navíc je zde přidána poznámka o případných poškozeních, formátu nebo vazbě. Katalog je psán německy, což byl
patrně hlavní jazyk v hradeckém konventu v tomto období.
V druhé polovině 19. století ale přestala být knihovně věnována pozornost. Kromě
nepřipsaných nových přírůstků v katalogu to dosvědčují také inventáře z let 1890-1923.841)
Všechny shodně uvádí nepřesný údaj o 2100 svazcích v knihovně, poslední soupis majetku
psaný Vojtěchem Chvojanem, který si byl vědom nepořádku, uvádí ještě neurčitěji „asi
2000 knih vázaných i nevázaných“. Z těchto inventářů se dále dovídáme o umístění knihovny v tomto období - nacházela se spolu s archivem v jedné z 19 cel v prvním poschodí,
nelze však určit zda to byla stále místnost nad kaplí jako v 17. století. Bídný stav neuspořádané knižní sbírky způsobil také jisté ztráty. „Knihovna utrpěla újmu kvůli půjčování děl
[veřejnosti mimo konvent - pozn.], které poté nebyly vráceny. Proto bylo jakékoli půjčování zakázáno,“ uvádí v roce 1900 tehdejší knihovník a kvardián Štěpán Hoffmann. 842) Neutěšený stav knihovny umožnil i její beztrestné rozebírání. Někdy počátkem 20. století,
údajně „za představeného a knihovníka P. Kanuta Dareše“, kterého však jiné prameny neznají a neuvádějí, došlo podle pozdějších zpráv a osobního svědectví řádového knihovníka
Bonaventury Wilhelma, k rozdávání knih veřejnosti: „Jmenovaný [tj. K. Dareš] nejednou
zavolal si do knihovny děvčata a řekl jim: Vyberte si tu co chcete, co se vám líbí, já vám to
dám. Následkem toho spousta knih zvl. zábavných patřící klášterní knihovně je mezi zdejším lidem a málokdo byl dosud tak svědomitý, aby knihu vrátil.“843)
Až v roce 1921 a následujících letech se bibliotéky ujal představený konventu Vojtěch Chvojan jmenovaný rovněž jako knihovník, jehož péčí „knihovna rozházená po podla-

839

Katalog uložen v JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 JH 56, má 100 listů (40 cm), ponechány jsou též nepopsané
listy pro pozdější doplňování. Srov. též Špinar, 2000.

840

Z toho je 37 ze 16. stol., nejstarší pochází z roku 1519 - viz Špinar, 2000.

841

NA, ŘF, 2751.

842

Zemřel 10.7.1914 v J. Hradci. Jím uváděné informace zveřejnili Bohatta-Holzmann, 1900, s. 145.

843

Úvod v katalogu zprac. B. Wilhelmem z roku 1932, viz níže. B. Wilhelm se o události údajně dověděl od
jedné z dívek, jimž byly knihy z klášterní bibliotéky nabízeny.
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ze do souladného pořádku byla dána.“844) a zakoupeny novinky. V letech 1923-28 se postaral o doplnění zmíněného posledního katalogu o nové přírůstky, záznamy v soupise jsou
psány jeho rukou. Roztřídění knih do jednotlivých oborů odpovídajícím až na několik rozdílů starším soupisům z 18. věku neprovedl zcela důsledně a přehledně. V objemné kategorii „theologi“ čítající 320 titulů bychom tak našli knihy moralistické, liturgické, dogmatiku
i pastoraci. Podobně nepřehlednou změť tvořila i třída „Miscellanei“ se 109 záznamy, kde
byla zařazena beletrie a poezie, neaktuální liturgické knihy, populární vědecké výklady,
část časopisů nebo četné knihy ve francouzštině, jimž nejspíš knihovník nerozuměl. Počet
německých kázání více než pětkrát převyšuje tituly s promluvami českými, což naznačuje,
že v němčině probíhala i většina kázání v řádovém chrámu. 845) Z periodik měli hradečtí
františkáni k dispozici Časopis katolického duchovenstva, ovšem pouze několik ročníků, ve
20. století pak díky iniciativě kvardiána Vojtěcha Chvojana přibyl v Německu vydávaný St.
Franziskus Glöcklein a česká Kazatelna nebo Serafínský prapor, které měli bratři po několik let předplaceny. P. Chvojan se zasloužil také o nákupy nové literatury.
Příliš velký pořádek ale stejně aktivitou Vojtěcha Chvojana v bibliotéce nevznikl
a jeho soupis se zřejmě dočasně ztratil, takže již v roce 1932 zpracoval další a poslední
známý katalog řádový knihovník a tehdy hradecký kvardián Bonaventura Wilhelm. 846)
V jeho úvodu situaci popisuje takto: „Knihovna byla vlastně považována za skladiště všeho
možného. Knihy v regálech nacpány bez ladu a skladu a co v regálech nemělo místa bylo
umístěno na zemi v uboze zbitých příhradách z nahnilých prken, nebo bylo pohozeno na
cihlové podlaze. Že na všem bylo prachu a pavučin, o tom se nemusím zde zmiňovati. (...)
Najíti v tomto chaosu nějakou knihu bylo věru uměním. Katalog knih tu byl starý
a neúplný, a co byl platný, když podle něho nic nedalo se najíti.“ Několikrát se P. Wilhelm
údajně pokoušel něco nalézt pro svůj historický výzkum avšak marně, více než třetina knih
nebyla v užívaném soupise zaevidována, nedávno vzniklý katalog P. Chvojana byl zřejmě
844

Cit. opis pamětní knihy, s. 480. Podobný, o něco stručnější text viz též poznámky Archivio inserenda NA, ŘF, 2748.
845

Konkrétní obory s počtem titulů odpovídajícím přibližně i svazkům jsou: A Biblia (54), B Concordantia
(6), C Controversistae (61), D Expositores (31), E Sancti Patres (9), F Theologi (320), G Catechistae (78),
H Postillatores (25), I Materia pro concionibus (84), K Concionatores latini (76), L Concionatores germanici
(382), M Concionatores boemici (69), N Ascetae (280, s četnými multiplikáty), O Concilia (8), P Canonistae
et juristae (72), Q Ritualistae (16), R Ordines Seraphici concernentes (55), S Historiographi (174, církevní
i světské), T Grammatistae (97), U Humanistae (55), V Philosophi (75), W Medici (33), X Politici (84),
Y Miscellanei (109), Z Ad chorum spectantes (82). Syntaxe signatur spočívala v písmenu zastupujícím obor
a pořadovém arabském čísle bez ohledu na formát, např. B 25, I 14.
846

„Seznam knih kláštera v Jindřichově Hradci“ - JČVK, Zlatá Koruna, sign. 1 JH 55, lepenková vazba potažená kůží, 4o.
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uložen neznámo kde, takže o něm B. Wilhelm ani neměl potuchy. Nepořádek byl údajně
takový, že i cizí osoby si opět bez povolení mohly půjčovat knihy a dokonce je ani nevracet, jak se dělo na sklonku předcházejícího století. 847)
První část Wilhelmova soupisu knih má charakter inventárního seznamu setříděného
podle jednoduchých arabských čísel, v druhé části jsou záznamy setříděny oborově, pro
tento účel sestavil P. Wilhelm důmyslné a praktické dvouvrstvé systematické třídění. 848)
Pro snadnější vyhledávání a v souladu s pokrokem knihovnictví však P. Wilhelm připojil
ještě autorský a věcný rejstřík odkazující na hlavní soupis. Pro psaní katalogu si hradecký
knihovník pořídil jako i v jiných klášterech listy s předtištěnými sloupci pro údaje
o knihách s českou legendou. Do sloupce „rok“ zaznamenával P. Wilhelm pečlivě také
místo vydání, do poznámky uváděl neúplné, poškozené nebo duplicitní exempláře. Soupis
nese stopy po pozdějších revizích fondu, vyřazeno-vyškrtnuto je asi dvacet titulů.
Katalog zpracovaný obdobným způsobem jako starší Wilhelmův soupis sbírky
v Uherském Hradišti eviduje celkem 5069 záznamů knih od 16. do 20. století, přičemž těch
novějších je převážná většina. 849) Zpracování popisovaného katalogu ještě předcházelo nové uspořádání knih, které až dosud byly seřazeny oborově. P. Wilhelm je setřídil pouze
podle formátu, aby ušetřil místa. Pro knihy neuložené v regálech bylo nutno koupit nové
police, což vzhledem k uváděné zadluženosti konventu nebylo rovněž snadnou záležitostí.
Ve sbírce byla rovněž řada nesvázaných knih, na jejichž vazbu ovšem nebyly peníze, proto
je bratr Bonaventura vložil po několika do papírových desek a převázal motouzem. Bratr
Wilhelm měl ke knihovně velmi osobní a hluboký vztah. Kromě toho, že se za její dosavadní bídný stav „styděl,“ snažil se i přes náhlou nemoc co nejdříve sbírku utřídit
a uspořádat. „Aby odčinil nesvědomitost předchůdce,“ zařadil do konventní sbírky dokonce
celou svou soukromou knihovnu, „pozůstávající z knih většinou zábavných.“ Sám většinu
těchto knih získal od svých příznivců, přátel nebo „k Ježíšku“ a rovněž je sám vysoce hodnotí: „z velké části to jsou cenné knihy“. „Kdo nemá lásku ke knihám za knihovníka se
vůbec nehodí!“ bylo jeho heslem pro jeho následovníky na postu kvardiána nebo potenciálního knihovníka. 850)

847

Srov. Špinar, 2000, s. 218.

848

Viz výše, kapitola o obecných vlastnostech františkánských knihoven.

849

Dále pak soupis uvádí 74 novějších rukopisů, z nichž 51 bylo údajně později nalezeno ve fondu českobudějovické vědecké knihovny a dva prvotisky oba později ve věd. knihovně.

850

Viz cit. úvod katalogu.

349

Časopisů již tehdy měli hradečtí františkáni celkem 41 titulů, většinu z nich sice jen
v několika číslech či svazcích získaných z pozůstalosti řeholníků nebo od příznivců, některá periodika však odebírali systematicky jistě na účet kláštera. Nejvíce časopisů měli předplaceno v 60.-90. letech 19. století, od počátku následujícího věku množství odebíraných
titulů pokleslo.851)
V knihovně poté někdy bádal řádový historik Jan Kapistrán Vyskočil, který zde pátrajíc po manuskriptech a materiálech k dějinám české františkánské provincie napočítal
celkem 55 rukopisů včetně archivních, s tím, že u žádného nelze s jistotou potvrdit středověký původ. V místnosti knihovny byl stále umístěn i konventní archiv. 852) Zřejmě
P. Wilhelm také zajistil označení všech knih kulatým razítkem s názvem kláštera.853) Bádal
zde rovněž další neznámý odborník hledající české tisky pro potřeby českého Knihopisu.
Výsledkem jeho práce je jednostranný strojopisný soupis evidující asi 70-80 tisků v češtině
odkazující na signaturu knihy v hradecké františkánské knihovně a číslo Knihopisu.854)
V roce 1937 působil v Hradci jako knihovník Ladislav Spurný, rovněž místní představený, magistr laiků a kandidátů, ředitel třetího řádu, zpovědník řeholnic, sakristián
a kaplan, učitel místního gymnázia a biskupský notář. V září 1939 byl zatčen při mši svaté
a odvezen do koncentračního tábora v Dachau a Buchenwald, kde strávil skoro celou válku.855) Během válečných nebo okolních let došlo i v hradecké konventní knihovně
k určitým ztrátám, postrádáno bylo asi 10 starých tisků v češtině. 856)
Podle prohlídky knihovny v roce 1950 byly v Hradci staré i nové knihy ukládány stále do jedné místnosti. Zmíněný průzkum pro potřeby církevního oddělení Okresního národního výboru v J. Hradci provedli 23. května zástupce Charity P. Jaromír Mára, knihov-

851

Časopisy s hojným zastoupením ročníků v hradecké knihovně byly: Škola Božského Srdce Páně (od
r. 1886); Květy Mariánské (od 1890), Vlast (1888-1919), Růže Dominikánská, Vychovatel (1889-1899), Alte
und Neue Welt (Einsiedeln, 1873-1886) Tabernakel-Wacht (Dülmen), Die katholischen Missionen, St. Franzisci Glücklein (Innsbruck), Der Ordensdirektor (Innsbruck), SS. Eucharistia (Praha), Deutsche Haussachtz
(Regensburg, od 1875).

852

Poznámky J.K. Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Jediným tehdy nalezeným prvotiskem bylo „Quadragesimale“ z roku 1494.

853

„Conventus Fratrum Minorum ad S. Catharinam V. M. Novaedomi“

854

Soupis je vložen do katalogu B. Wilhelma, viz výše. Z tisků 16. století eviduje Knihopis č. 4898.

855

P. Spurný se narodil 13.7. 1899 v Olšanech jako Antonín, obláčku složil 1916, svátost kněžství 1923.
Zemřel 9.9. 1974 v Lounech. Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae… 1937 - MZA,
Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37; Beneš et al., 2004, s. 102-103.
856

Podle pozdějších rukopisných poznámek na výše zmíněném strojopisném seznamu pro Knihopis.
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ník Národního musea v Praze Karel Bezděk a okresní církevní tajemník L. Dubský. 857)
Knihovní fond byl ohodnocen jako nemající zvláštní cenu, zapečetěn a určen k převzetí
Státní studijní knihovnou Z. Nejedlého v Českých Budějovicích. Knihy v množství něco
přes 5 tisíc svazků včetně výše popsaných katalogů poté převzal její knihovník Mirko Riedl,858) který se rovněž v následujících letech fondu spolu s dalším svezenými knihovnami
věnoval. 859) Pouze 37 knih vytištěných přímo v J. Hradci bylo z tohoto důvodu předáno
místnímu muzeu. Část knih, zřejmě moderních, uložených v pokojích řeholníků převzal též
přímo Státní úřad pro věci církevní. Budějovická knihovna převzala s knihami i nábytek,
v němž byl fond uložen a záhy jej spolu s knihami uložila ve svém depozitáři v klášteře
Zlatá Koruna.860)
V 90. letech byl knižní fond vrácen řádu, na základě smlouvy byl ale ponechán stejně
jako knihy z Bechyně jako deponát ve Zlaté Koruně. Nalezneme zde 58 rukopisů
v 56 svazcích, ovšem vesměs z 19. století,861) důsledek požáru z roku 1801 je patrný dodnes. Některé z manuskriptů mají též archivní charakter. Dále se ve fondu nacházejí tři prvotisky, získané v 19. století darem od hradecké jezuitské koleje a celkem 1402 titulů starých
tisků, z toho pouze 69 ze šestnáctého a 249 ze sedmnáctého století. 862) Novější literatura
v počtu asi 3,5 tisíce svazků se ztratila, úbytky se nevyhly ale ani starším dílům. Během
druhé světové války nebo 50. let zmizelo dle srovnání se soupisy P. Wilhelma okolo padesáti inkunábulí. Několik hudebnin s proveniencí františkánů z Jindřichova Hradce je zařazeno v hudebním oddělení Jihočeské vědecké knihovny. 863)
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Zpráva datovaná až 3.10.1950 - NA, SÚC, 109.

858

Srov. zpráva SSK Č Budějovice z 2.6. 1950 (NA, SÚC, 56) uvádějící 5.036 sv. a Zpráva o svozu Fr. Horáka (mj. tamtéž) zmiňující 5.070 svazků. Čísla vycházejí z odhadů a záznamů ve Wilhelmově katalogu
(5069 sv.), skutečný stav byl zřejmě o něco vyšší. Podle přebíracího protokolu ze 7 října 1950 zjistil M. Riedl
také „několik vypůjčených svazků“ a že „jest svazků skutečně více, poněvadž knihovník vždy počítal několik
drobných děl za 1 svazek.“ - šlo zřejmě o zmíněné nesvázané knihy uložené společně ve složkách.

859

Výsledky jeho práce viz např. soupis prvotisků - Riedl, 1974.

860

Zpráva studijní knihovny z října 1950 - NA, SÚC, 109.

861

Srov. Ryba, 1985.

862

Špinar, 2000, s. 219-220. Srov. též Riedl, 1974.

863

Špinar 2000, s. 220.
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Jindřichův Hradec, klášter Menších bratří/minoritů
První období pobytu následovníků svatého Františka v Hradci začalo někdy okolo
roku 1320 nebo 1330. Jejich příchod bývá spojován s Oldřichem III. z Rožmberka (13161348), který dokončil více než století se vlekoucí stavbu kostela sv. Jana Křtitele a v jeho
sousedství vybudoval klášter jako trojkřídlou jednopatrovou budovu.864) Konvent se postupně stal centrem duchovního života a poutí, stejně jako východiskem pro potírání jihočeského sektářství. V klášteře sídlila řádová škola, která spolu s městskou školou vychovala řadu významných osobností 14. stol. 865) Podle úsudku J.K. Vyskočila nabyl
v jindřichohradeckém klášteře svého prvního vzdělání Tomáš Štítný ze Štítného.866) Stěží
ale můžeme v této době (cca. 1350) předpokládat v ještě nedokončeném klášteře řádové
studium. V konventu pravděpodobně pobýval dostatečně vzdělaný kněz a s jistotou zde
byly učebnice či jiné knihy, z nichž se chudý jihočeský zeman Štítný vzdělával. Při vypálení města vojskem Prokopa Holého v roce 1434 utrpěl také klášter, i když škody částečně
zmírnili konvent bránící členové spřízněného cechu soukeníků.V roce 1584 nechal Jáchym
z Hradce zřejmě již částečně opuštěný klášter přeměnit na špitál, zbylí řeholníci se odstěhovali do Jihlavy. Opravené prostory chrámu sv. Jana Křtitele a bývalého kláštera jsou
dnes přístupné jako historická expozice ve správě místního muzea. Nejsou známy žádné
stopy po tehdejší knihovně, lze ji pouze předpokládat pouze v souvislosti se zmíněnou klášterní školou.

Kadaň, klášter františkánů
Dodnes dochovaný klášter je spojen již s prvotním příchodem františkánů do země,
konkrétně s misií sv. Jana Kapistrána. Ten aspoň podle řádových pramenů roku 1452 pobýval nějaký čas v Kadani, znal se osobně s purkmistrem Mikulášem Zedlingerem, farářem
Janem Menetigem i soudcem Františkem Rurenstwartem. Především se ale seznámil
s místním pánem Mikulášem II. Hasištejnským z Lobkowicz, kterého spolu s měšťany přesvědčil k vystavění kláštera na místě nového, ale stále více populárního poutního místa
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Maryša, Minoritský klášter... ; Doležalová, 2002, s. 55.

865

Buben, 2006, s. 210.

866

Vyskočil, 1926, s. 136. Tento názor údajně již dříve pronesl politik a historik Josef Jirečka (1825-1888).
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u Čtrnácti svatých pomocníků. 867) Na jaře 1473 přijali řeholníci místo pro klášter a do Kadaně přišli první bratři. 868) Sami měšťané se ujali stavby malého konventu za hradbami,
neboť pro poutě bylo zapotřebí zpovědníků a kazatelů. Františkáni dokázali povznést věhlas i úroveň poutí natolik, že bylo třeba kostel i klášter rozšířit. O to se roku 1481 přičinil
syn zmiňovaného Mikuláše z Lobkowicz, hejtman a český diplomat Jan Hasištejnský
z Lobkowicz, bratr humanisty Bohuslava Hasištejnského. Hlavní dobrodinec konventu sám
položil v roce 1483 základní kámen a nechal vystavěl veliký klášter a kapli rozšířil
v kostel.
Šířící se protestantství v 16. století způsobovalo stále více nepokojů a nepomohl ani
tzv. kadaňský mír uzavřený mezi luteránskými a katolickými říšskými knížaty v čele
s českým králem Ferdinandem I. při smírné hostině na zahradě kadaňského kláštera
29. června 1534. Již o necelý rok později (4. června) napadli konvent luteráni z Kadaně
i okolních měst a hanobili oltáře. Pouze díky podpoře Bernardina z Fictumu (Vitzthumu),
příslušníka rodu patřícího k řádovým dobrodincům, se klášterní komunita udržela. Na čas
nastal určitý klid, avšak v 50. letech začal být pobyt představitelů katolické církve v Kadani
životu nebezpečný. Proto i zbylí tři františkáni klášter po smrti kvardiána Tobiáše roku
1564 opustili. Městská rada si ihned chtěla přivlastnil objekt i s jeho vybavením, čemuž
zabránil pán Sebastián Hasištejnský z Lobkowicz a Hasištejna, který si vyžádal od císaře
potvrzení jeho vlastnictví. Přesto byly mnohé věci z konventu odneseny nebo zničeny.
V 70. letech se františkáni i přes velkou většinu protestantů v Kadani vrátili zpět, následující opravu konventu zaplatil Jiří Popel z Lobkowicz, který si v jižní části konventu vystavěl
také svou rezidenci k odpočinku a rozjímání zvanou „popelovské komnaty“ (Poppelzimmer).
Opět po vzplanutí stavovského povstání roku 1618 došlo k drancování kostelů
v Kadani, které se nevyhlo ani Čtrnácti svatým pomocníkům a přilehlému klášteru.
Z chrámu byla odcizena zázračná dřevěná socha Panny Marie, ostatky čtrnácti pomocníků.
Z kláštera zmizel snad celý archiv včetně svazku Sannigem zvaného „vetustus codex“, obsahujícího soupis zázraků na přímluvu Čtrnácti svatých Pomocníků. 869) Také za třicetileté
války bylo město několikrát vydrancováno cizími i domácími vojsky. Klášter zpustl, zničen
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Legenda o vzniku poutního místa viz Bouše, 1948, s. 25-26.
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Hlaváček, 2001b ; Hlaváček, 2000, s. 121; Opitz, 1924.
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Pamětní knihy konventu - MZA, Frant. Dačice, 4, s. 89; NA, ŘF, rkp. 38, s. 167; B. Sannig (?): De origine, erectione aliisque memorabilius almae provinciae Bohemiae - NA, ŘF, 3141.
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či vykraden snad nebyl, ale jeho cennosti musely být stejně jako kdekoli jinde v Čechách
ukrývány. Následné opravy probíhající až do 60. a 70. let se ujal provinciál Konstantin
Dubský, který po celé zemi sbíral pro tento účel almužny a pokračoval v nich též Bernard
Sannig.
V průběhu války o rakouské dědictví se 14. října 1742 na předměstí Kadaně
v sousedství kláštera strhla bitva mezi francouzským vojskem a uherskými a chorvatskými
oddíly Marie Terezie, v níž byli Francouzi poraženi. Nejkrvavější boje se odehrávaly přímo
v řádovém kostele, který byl značně poničen. Škody utrpěl i klášter, respektive jeho vybavení, když byl včetně knihovny drancován nejprve chorvatskými a poté švédskými vojáky.
Konkrétní škody na knihách neznáme, podle stylistiky zápisu událostí v klášterních kronikách byly zřejmě nemalé, 870) v dochovaných knihovních katalozích však zřejmé nejsou.
Noviciát existoval v Kadani podle repertoria františkánských klášterů „od dávných
dob,“ doložen je v roce 1745. Tehdy jistě nastal jeho rozkvět, neboť 18. května 1747 byl
položen základní kámen pro novu budovu pro novice hotovou během dvou let.871) Císař
Josef II. jej zrušil, avšak roku 1812 byla stará tradice opět obnovena a noviciát zde
s přestávkami fungoval i ve 20. století. 872) Pozůstatkem po kadaňském noviciátu je rukopisný duchovní průvodce Geistlicher Seelenwecker používaný roku 1754 žadatelem o vstup
do řádu Floriánem Čože873) nebo řeholní příručka Disciplina monastica od františkána
Claudia Paula opsaná novicem Pavlem Fantou v letech 1744-45.874) Během druhé světové
války byla budova noviciátu obsazena a využívána Hitlerjugend jako ubytovna a vojenské
cvičiště. Po skončení války byli řeholníci spolu s většinou místního obyvatelstva vyhnáni,
neboť se hlásili jako i v předchozích staletích k německé národnosti. K uzavření kostela
došlo v roce 1953, od následujícího roku byl klášter využíván jako depozitář oblastního
archivu. Po roce 1970 v něm Okresní výbor Komunistické strany Československa zřídil
muzeum dělnického hnutí na Chomutovsku, které však pro nezájem veřejnosti nefungovalo
dlouho. Hlavní loď kostela sloužila pak jako skladiště pro rozměrné politické propagační
870

Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 38, s. 169-172. Popis válečných událostí viz též Bouše, 1948, s. 32-

34.
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„locus ab antiquo determinatus pro ... novitiatu“ - Repertorium conventuum..., 1734. Údaje z let 1745-49
viz Pamětní kniha konventu - NA, ŘF, rkp. 38. V roce 1928 pobývalo v Kadani 12 františkánských noviců
a 16 kleriků, kteří zde studovali střední školu, celkem zde tehdy žilo 41 řeholníků. Viz Buben, 2006.
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Hlaváček, 2001b.
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Též „Czaze“, zemřel 13. 4. 1817 v Hejnici, jako profes jubilant. Rukopis uložen v pražském konventu
u P. Marie Sněžné, nesignováno.
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NK, deponát františkánů, sign. O d 85.
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panely, z nichž některé posloužily i jako výplň rozbitých oken. V roce 1991 byl klášter
restituován řeholníkům, kteří jej o tři léta později darovali litoměřickému biskupství, neboť
na opravu zchátralého objektu neměli prostředky. Biskupství uzavřelo nájemní smlouvu
s městem Kadaň a celý objekt vyhlášený roku 1995 národní kulturní památkou se začal za
finanční pomoci státu opravovat. V bývalém noviciátu sídlí od září 1999 základní umělecká
škola, gotickou část využívá městské muzeum s několika expozicemi. V roce 1995 byl nově vysvěcen chrám Čtrnácti svatých pomocníků.
Pro kadaňský konvent působil na sklonku 15. století bratr Matyáš z Retzu, písař několika v úplnosti nebo torzovitě dochovaných liturgických rukopisů vytvářející podobné
zpěvníky i pro jiné kláštery v provincii. 875) Jinou významnou osobností zaznamenanou též
v Kadani byl německý kazatel Eberhard Ablauff z Porýní, působící zde nejméně v letech
1507-8. Jeho zásluhou nebyl ve své době kadaňský klášter stranou dění těsně předreformační doby. 876) Pro svou potřebu si opsal rukopis vyjadřující zvláštní intenzitu zájmu
P. Eberharda o soudobou teologickou problematiku se zvláštním důrazem na morálku
a zejména pro tehdejší dobu a řádovou spiritualitu aktuální téma umírání a smrti.877) Jak
dosvědčují kolofony jednotlivých obsažených děl pojednávajících o smrti, dobrém umírání
a počestném životě všeobecně, které Ablauff nejspíš používal při svých kázáních, byl manuskript sepsán postupně v saském Torgau (1489), Kadani (1507-1508) a z větší části dokončen v sasko-lužické Kamenici (1512). Rukopis je psán prostým kursivním písmem,
forma zde stála zcela v pozadí ve srovnání s obsahem knihy vzniklé a sloužící primárně
především potřebám jejího písaře bratra Eberharda. Ten je údajně rovněž autorem kroniky
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Podrobněji o Matyášovi (Piscatelle) z Retzu a jeho rukopisech viz výše v kapitole Reformovaní františkáni
v období rukopisné knihy.
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Vzdělaný doktor teologie Eberhard Ablauff vstoupil do řádu františkánů reformátů roku 1482 v Lipsku,
poté pobýval v Míšni, Torgavě a u sv. Jakuba ve Wrocławi, kde se připomíná roku 1497 jako kazatel a lektor.
Teprve později přestoupil k observanci a rukopis stále putoval s ním - viz Ch. REISCH. Urkundenbuch der
Kustodien Goldberg und Breslau I., Düsseldorf 1917, N. 696, s. 294 (Monumenta Germaniae Franciscana, 2.
Abt., I. Band). V roce 1505 byl účasten provinční kapituly v Olomouci, tehdy poslán do Głubczyc (Hlubčic).
Zemřel pravděpodobně roku 1528 u Sv. Bernardina v Brně. Podrobně o osobě E. Ablauffa viz díla
P. Hlaváčka: 2001b, pozn. 50; 2002a, s. 133 a zejm. 2004.
877

NK, sign XIII G 3. Truhlář, 1905, č. 2370; Dolch, 1909, č. 103. Podrobný popis pergamenového rukopisu
(260 ff.; 21 cm) viz Uhlíř, 1990 nebo týž Z pokladů Národní knihovny České republiky. Rukopisy, Praha, 1995,
s. 18; Uhlíř, Z. Licenciáta Valentina ze Zelené Hory, O.E.S.A. „Opusculum ex floribus scripturarum collectarum de arte moriendi“ z roku 1484. In Seminář a jeho hosté : sborník prací k 60. narozeninám doc.
dr. Rostislava Nového. Praha, 1992, s. 137-143; nebo Zatočil, L. Zwei Prager lateinische Texte als Quellen
des Ackermann aus Böhmen. In Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik I, Brno 1977, s. 7-21
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raného františkánství ve střední Evropě De novella plantatione provincie Austrie, Bohemie
et Polonie, kterou sepsal v Olomouci před svým příchodem do Kadaně.878)
Kromě soukromých knihovniček sestávajících někdy i pouze z jediného svazku, jako
tomu bylo u zmíněného moralistického rukopisu P. Ablauffa, vznikla v Kadani pravděpodobně i společná konventní bibliotéka. Dobrým předpokladem pro její rozvoj mohla být
místní řádová škola - kadaňský klášter byl ustanoven jako studijní pro oblast Čech na provinční kapitule v Brně roku 1522. Prvním lektorem zde byl bakalář Diviš z Krupky. Vzhledem k rozšiřujícímu se luteránství byl protestantismus, jehož se Diviš posléze stal příznivcem, jedním z hlavním témat diskusí v Kadani mezi studujícími. Přestože již záhy po zmíněné kapitule bratr Diviš spolu se svými několika konvertovanými žáky konvent opustil,
fungovalo zde klášterní studium ještě nějaký čas dále. 879)
Jakkoli výše popsané katastrofy 16. a počátku 17. století nenasvědčují příliš možnosti
zachování bibliotéky, když několikrát musel být na čas konvent opuštěn a byl drancován,
pozdější soupisy svým obsahem naznačují, že alespoň část knih toto období přečkala
a zřejmě již záhy po Bílé hoře byla bibliotéka hojně doplňována o nové přírůstky. Zřejmě
prvního sepsání a snad i utřídění se knihovní fond dočkal v období obnovy řádových biblioték za Bernarda Sanniga. Katalog880) je datován k roku 1677 a jako jeden z prvních již
k jednotlivým oborům také přiřazuje zástupná písmena. Je zpracován dosti pečlivě,
u většiny stylizovaných titulů uvádí na svou dobu nezvykle také místo a rok vydání, důsledné je i tématické roztřídění. Celkem soupis eviduje okolo 850 svazků. Největší část jich
pochází z reformačního 16. století. I když nelze určit, od kdy jednotlivé evidované knihy
patřily františkánskému klášteru, je docela nepravděpodobné, že by se zde všechny ocitly
až po pobělohorském uklidnění poměrů. Hojně je ale zastoupeno také 17. století, zejména
kazatelskou literaturou. Datovaných prvotisků je v katalogu zaznamenáno celkem
85 a i u nich se stěží mohlo jednat pouze o pozdější přírůstky. Mezi rukopisy jsou také čtyři
středověké,881) liturgické manuskripty v knihovně uloženy nebyly. Obsahově dominuje jako
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Viz Hlaváček, 2005 nebo Rokyta, 1982.
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Viz Hlaváček, 2000, s. 125-126; týž, 2002a. Srov. též níže popis katalogu z roku 1677.

880

Cathalogus librorum qui in Conventu Ss. 14 Auxiliatorum Anno 1677 reperti fuere. 20 svázaných listů bez
desek, 8o. Na konci velkou majuskulí připsáno: „O. AMF[S?] G:“ (? opus a mane fratris G.)- NA, ŘF, 2773.

881

„Biblia latina scripta in membana Hermanni 1257 fol. minori“, „Biblia latina antiqua scripta 1485, fol.
minori“, „Novum testamentum Dresnae Gemanice 1257 fol. min.“, „Regula scripta Bechinae 1490“, což je
iluminovaný rukopis Řehole napsaný Janem Filipcem, podrobněji viz kapitola o bechyňské knihovně. Tytéž
zaznamenává i soupis knih z roku 1777, v katalogu z 20. století však již tyto rukopisy chybí, zřejmě byly
předány pražskému konventu a jeho provinčnímu archivu. V katalogu z roku 1742 je navíc ještě zaevidováno
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obvykle kazatelská literatura (26%), hojná jsou též díla protireformační (8%). Ve složení
fondu je dále patrná činnost klášterního studia, jež v Kadani fungovalo po roce 1522. Záběr
studií byl široký, bratři četli knihy scholastické (5% fondu), moralistické (5%), filozofii (3%) i latinskou klasiku (3%). Později již katalog nebyl doplňován.
Pozůstatkem po klášterních studiích morální teologie v Kadani v 18. století jsou také
několikeré zápisky z jejích přednášek.882) Z nich víme, že jako lektoři zde působili v roce
1702 Samuel Michna (sublector), 1735 Kristián Flegeli, 1747 Anselm Knoflíček, 1748
Klementin Wauver a roku 1752 Jáchym Lantzinger a Successus Gröbner. Během výuky
ovšem studenti nepoužívali pouze vlastní zápisky, k dispozici jim byly kromě tištěných
učebnic také poznámky jejich předchůdců i z jiných klášterů. Takto třeba v kadaňské konventní knihovně skončily několikeré zápisky moralistiky a dogmatiky pořízené v Praze
roku 1706 Emerichem Glaserem z přednášek několikerého provinčního ministra a slavného
kazatele Konstantina Dubského. Na kadaňských studiích se vzdělával také i pozdější obyvatel zdejšího konventního domu Innocenc Pachman. Během nich vznikly v roce 1720 jeho
rukopisné výpisky a poznámky z morální teologie.883) Několik pozdějších přípisků moralistických děl naznačující aktivity řeholníků v této oblasti najdeme také v níže popsaném katalogu z roku 1742, snad se moralistika vyučovala v Kadani i v polovině 18. století.
Na přelomu 17. a 18. století byla knihovna umístěna v jedné z místností v prvním
patře východního (gotického) ambitu. V roce 1708 musela být tato její místnost opravena,
neboť došlo k jejímu částečnému zřícení v důsledku rozestupujících se stěn u stropu.884)
Další známý katalog vznikl v roce 1742 a jeho autorem byl jinak neznámý Jan Zamer.

885)

Se solidní pečlivostí v něm popsal celkem 1831 svazků roztříděných stále podle

jisté „Antiquum Breviarium in membrana scriptum 1340“ (signatura T, 4o, No. 3). Vedle jejího záznamu je
jinak neobvyklé zaškrtnutí červenou tužkou, vzácný rukopis byl patrně někým kontrolován či bádán.
882

Posléze uloženy v místní konventní knihovně, sign. Z 26 až 29, Z 39, , nyní u P. Marie Sněžné v Praze,
nesignovány. Zapisujícími studenty byli Anicet Lautner (též Lauttner), Jan Kapistrán Fuhrmann a Adolf
Kraus.

883

Později v konventní knihovně v Kadani, sign. Z 34, Z 71, Z 83, Z 88, Z 89, Z 129, dnes v knihovně
u P. Marie Sněžné v Praze.
884

„Gradus quoq. penes bibliothecam ad ambitum superiorem reducti sunt prout modo cernuntus: quia ante
nimium alte inter se distabant“ Viz Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 38, s. 14.
885

Catalogus librorum qui anno 1742 inventi sunt in Bibliotheca Conventus Cadanensis Fratrum Minorum
S. Francisci Reformatorum Provinciae Bohemiae S. Wenceslai D. et M. ad Ss. 14 Auxiliatrores - NA, ŘF, i.č.
668, rkp. 268. Autor katalogu J. Zamer je identifikován podle poznámky na předsádce knihy. 4o, lepenková
vazba s koženým hřbetem a rohy a stopy tkanic. Viz též Hlaváček, 2001d a týž, 2002a včetně rozpisu tiskařského původu prvotisků aj. Oborové třídění soupisu viz níže poznámka u katalogu P. Rittera ze 70./80. let
18. století.
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oborů, z nichž však některé byly dále podrobněji rozčleněny. Z Biblí zastoupených písmenem A oddělil jejich konkordance označená AA a podobným způsobem rozdělil také spekulativní teologii a moralistiku (F/FF) a zejména kázání (sermonistae), postily a zvlášť latinská a německá kázání zastoupená postupně jedním až čtyřmi majuskulemi H. Pokud lze
vycházet podle roku vydání děl, nejvíce si řeholníci pořizovali kazatelská díla v 2. polovině
17. století, později již přinejmenším nákupy těchto děl poklesly, zřejmě již byl klášterní
knihovní fond touto literaturou dostatečně zaplněn. Podobně i kontroverzistické knihy pochází zejména z první poloviny 17. století, po stabilizaci náboženských poměrů později již
řeholníci tolik argumentace ohledně křesťanských církevních pravd nepotřebovali. Knihy
k rozjímání a duchovnímu růstu všech formátů byly buď v latině nebo němčině. Podle toho
byl tedy kadaňský konvent v 18. století osídlen zejména německy hovořícími františkány.
Řeholníci se ve své četbě a studiu neomezovali pouze na teologické a křesťanské obory, ale
alespoň rámcově si rozšiřovali vědomosti také v obecném poznání, jak dosvědčuje velké
množství různých encyklopedií a slovníků všeobecných i specializovaných z oblasti práva
nebo jazykovědy, mezi nimž měli také Komenského pedagogický traktát Janua linguarum
reserata. Oproti sklonku 17. století se ve fondu objevily také hojněji zastoupené liturgické,
již nepoužívané knihy. Mezi nimi bylo také několik rukopisných kodexů pro chór a oltář
z 80. let 17. století, tedy po obnovení a opravě konventu, kdy řeholníci zřejmě neměli
k dispozici tištěná vydání a nezbytné modlitební knihy si tedy snad sami opsali. 886) Hojně
zastoupeny byly též lékařské knihy a herbáře související s klášterní lékárnou proslulou
i mezi kadaňskými měšťany. 887) Do nepočetné třídy "politici", v jejíž polici zřejmě zbylo
dost místa, bratři uložili také nesvázané knihy. Soupis neobsahuje zakázanou literaturu
(prohibiti), tyto byly zřejmě zpracovány v jiném samostatném svazku pojmenovaném "Tyto jsou v zatajení (temnotách)", aby informace o nich nebyly dostupné všem návštěvníkům
bibliotéky.888)
Právě popsaný a analyzovaný katalog J. Zamera však neměl dlouhého využití, neboť
záhy poté se knihovní sbírka charakterizovaná roku 1746 řádovým historikem
S. Vrbčanským jako zaopatřená nebo vybavená stěhovala a soupis ztratil svou platnost.
K tomuto stěhování došlo nejpozději po ukončení přístaveb v letech 1747-49, kdy ke kon886

Jedná se o: Psalterium pro Horis diurnis orandis scriptum 1689, Missae et Hymni pro cantando et Gradualia po festis Ordinis scriptum 1681, Psalterium pro Dominica et feriis scriptum 1685 (vše in fol. regale).
887

Naznačuje to nařízení provinčního definitoria z roku 1735 zakazující klášterním apatékářům poskytovat
světským osobám léky za úplatu. Viz regesta nařízení provincie od r. 1614, s. 25 - NA, ŘF, rkp. 68.
888

Srov. poznámku na konci katalogu: „NB 2do Libri prohibiti continentur sub titulo Hi in tenebris“.
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ventu přibyly budovy uzavírající západní (větší) kvadraturu. Tehdy získala bibliotéka nové
uložení v přibližně čtvercové přízemní místnosti uprostřed jižního křídla. 889) Místnost
o velikosti asi 16 m2 má dvě okna a vchod do ní z klášterní chodby uzavíraly původně plechové dveře, dodnes nedochované. Její strop a prostory okolo oken jsou ozdobeny malbou
rokokového dekoru výrazných barev, nedávno restaurovanou. Pod okny se nachází červené
baldachýny se zlatým dekorem, okolo nich zelenožluté pásky s florálními motivy. Klenbu
zdobí zelené pásky rovněž s květinovým dekorem a v jejím středu je vyobrazeno několik
postav andílků a Boží oko.890) Relativně jednoduchá výzdoba sice odráží františkánskou
skromnost, ale na druhé straně ukazuje na snahu bratří zvýraznit a ozdobit knihovní místnost za účelem zdůraznění jejího významu a postavení. V jedné malé skříni byl ještě na
počátku 20. století kromě knih uložen též oděv jistého Matěje či Matyáše považovaného za
mučedníka, oběti rituální vraždy v roce 1650. Dále byl v místnosti bibliotéky umístěn klášterní archiv. 891)
Knihy byly sice do nové místnosti fyzicky přemístěny, zřejmě však již ne uspořádány
podle oborů a signatur. V katalogu z roku 1742 sice nalezneme několik přípisů do roku
1777, avšak jen velmi zřídka a šlo tedy jen o nahodilé připsání bez solidnější důslednosti
a systematičnosti. Nepořádek v knihovně je zřejmý z popisu vizitace provinciálem Severinem Michalovským, který zde podle pozdějšího tvůrce katalogu v roce 1777 nalezl „neuskládané knihy nebo spíše bordel (stabulum).“892) V důsledku popsaného stavu se některé
svazky dokonce dostaly mimo klášter a na sklonku roku 1778 byly nalezeny v jistém měšťanském domě. Identifikovány byly podle vlastnického přípisu konventu a majitel domu
údajně uvedl, že svazky získal jako dědictví. Výsledek vizitace vedl kvardiána k tomu, že
ještě téhož roku pověřil Eleuteria Rittera (†1784 v Kadani) k uspořádání knih
a opětovnému sepsání celého fondu. Původní oborové třídy i signatury knih zůstaly téměř
zachovány, pouze se změnilo jejich pořadí a tím i odpovídající písmeno, navíc přibyly knihy chorální a miscellanea. Význam, jaký tehdy kadaňští řeholníci připisovali knihovně,
snad vylekáni ostrou kritikou provinciála, se odráží ve výstavní formě katalogu zapsaného
ve velkém foliovém svazku potaženém tmavou kůží s válečkovým slepotiskem, se středo-

889

Srov. též plán půdorysu v příloze. O barokní přístavbě viz Menclová, 1974 ; Bouše, 1948, s. 36.

890

Za laskavé poskytnutí informací o výzdobě interiéru děkuji paní Zajacové z kadaňského muzea.

891

Opitz, 1924, s. 43.

892

Úvodní nařízení v katalogu z téhož roku, viz níže.
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vým a rožnicovým kováním. 893) Na listě následujícím za titulní stranou připsal P. Ritter
„nařízení pro vznešené a ctihodné otce knihovníky“ vycházející z obecně platných pravidel
týkajících se knih u františkánů. Z poeticky laděného textu je ale též zjevný knihovníkův
osobní zájem o bibliotéku a jeho přesvědčení o nezbytnosti jejího řádného uspořádání.
Do předkreslených sloupců katalogu neopomíjejících ani místo a rok vydání knih je
pečlivě pěkným písmem zaevidováno asi 2600 sv. Obsahově samozřejmě dominují kázání
s homiliemi (30 %) a asketika (16 %), opět je zřetelné také tehdejší fungování obnovených
moralistických studií v kadaňském klášteře, výslovně zmiňované rovněž v úvodu soupisu.
Mezi 282 svazky (11 %) moralistiky tvoří asi dvě třetiny učebnice a příručky a přehledy
sloužící ke studiu. Rétorika nebo filozofie podle složení fondu v Kadani přednášena nebyla,
jejich výskyt srovnatelný s ostatními běžnými kláštery. Mezi kontroverzistikou je řada
svazků ještě z 16. století jako pozůstatek tehdejších protireformačních bojů.894) Katalog
jistě sloužil řadu desetiletí k vyhledávání děl i provádění revizí, jak naznačují četná zaškrtnutí nebo křížky u jednotlivých záznamů nebo poznámky o poškození („defectio“).
Jedním se známých rukopisů z této doby vzniklých v kadaňském konventu jsou skutky čtrnácti svatých pomocníků, které si zřejmě jako kazatelskou pomůcku sepsal v roce

893

Ve zdobeném rámu na titulním listu je název Inventarium Bibliothecae conventus Caadanensis... a na jeho
versu poznámka „do budoucna“ o jeho vzniku: „Gratiae Posteritati: // Originem suam catalogus hic debet
ordinemque suum praesens Bibliotheca Venerando P. Elevtherio Ritter, vita functo die 5. Junii Anno 1784.“
Vročení katalogu dnes uloženého v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze vychází z textu nařízení pro knihovnu na úvodních listech: „...in concredita sibi Bibliotheca conservent ... prout 1777 factum...“. Viz též Beránek,
1979, s. 227.
894

Mezi protireformačními díly zmíněno mj. Wiederlegung deren 22. Kalvinischen Punckten welche zu Heidelberg in der Synagog auf dem Abross Luciferii geshmiedet worden od Vincence z Brna, kvardiána olomouckého konventu. Olomoucii, 1590, patrně jde o rukopis. Jinak má katalog následující členění odpovídající i starším soupisům. V kulatých závorkách jsou uvedeny počty svazků v tomto soupise a pro srovnání
v katalogu z roku 1928, ve složených závorkách odlišnosti v klasifikaci v starším katalogu z roku 1742:
A Biblia (67/55 sv.), AA concordantiae (12/8), B expositores S.S. (66/61), C S. Patrtes (44/58), D theol.
speculativi (69/22) {D decretales et concilia}, E decretales & concilia (46/92 - společně s EE) {E juristae , jus
canonicum}, EE jus canonicum (45) {v soupise z r. 1742 není}, F moralistae (282/405) {F theologi speculativi, FF moralistae}, G sermonistae et homilarii (116/95) {G materiam concionum traactantes}, H postillatores
(27/29) {H sermonistae, HH postillatores, HHH conc. latini, HHHH conc. germanici}, I materias concionum
tractantes (99/333) {I controversistae}, K controversistae (133/250) {K Regulam et Ordinem concernentes},
L concionatores (506/608, z toho 7 v italštině) {L historici sacri, LL hist. profani}, M historici sacri (117/116)
{M authores pii}, N historici profani (106/113) {N herbarii & medici}, O Regulam & S. Ordinem concernentes (104/122, v tom 20x Manuale minoriticum od B. Sanniga) {O philosophi}, P philosophi (50/48)
{P rhetores}, Q jus civile (30/33) {Q poetae & comici}, R rhetores (62/65) {R grammatici}, S poetae (50/48)
{S vocabularia}, T grammatici (62/84) {T chorales}, U medici (35/36, vč. 2 prvotisků něm. herbářů) {není},
V ascetae & libri pii (414/584, zejm. v drobných formátech s četnými multiplikáty) {V politici, další třídy již
v katalogu z roku 1744 nejsou}, W [slovníky, encyklopedie] (3/3), X libri chorales et pro sacristia (6/124),
Z miscellanea (?/129 zejm. novodobých rukopisů). Celkem 103 výslovně uvedených prvotisků.
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1770 P. Jan Kapistrán Fuhrman, dříve též místní student.895) Své vlastní knihovničky obsahující přinejmenším vlastní opisy si v Kadani vytvářeli místní představení. Z nich například
P. Ansbert Stritzer (též Stritz) na přelomu 18. a 19. století vlastnil modlitební dílo Itinerarium quotidianum matutinum. Jako kazatel a kvardián působil v Kadani v 1. polovině
19. století P. Cyprián Pavlík. Pro svou potřebu si opsal dvousvazkové Institutio in theologiam pastoralem.896) Své knihy měl též zasloužilý kazatel Lucius Kuhnl (†1814), mezi jehož zájmy patřilo také církevní právo, jak dosvědčuje jeho vlastnický přípis na jedné takovéto příručce. 897)
Někdy před rokem 1813 byla v Kadani obnovena řádová studia, jejichž fungování
předtím zakázal císař Josef II. Z tohoto roku totiž pochází inventář příruční a zároveň studijní bibliotéky oddělené od historické klášterní sbírky, která však vytvořila její základ
a byla z ní převzata část knih zejména z oblasti spekulativní teologie. Studujícím klerikům
dosavadní konventní knihovna nepostačovala, knihovní katalog byl napsán „v čase velké
potřeby!“, jak je uvedeno na posledním listě prvního ze dvou sešitů soupisu. Prvními autory katalogu byli Richard Ryšavý, tehdy student třetího ročníku teologie, který později přijal
řádové jméno Václav (†1868 v Hostinném), a blíže neznámý bratr Reinhard Reis898)
a postupně se na něm podílela celá řada kleriků a snad i kněží pobývajících v kadaňském
konventu. Soupis na pohled spíše inventárního charakteru, jenž však přece dle poznámky
na konci sloužil i k vyhledávání knih, eviduje celkem 1292 knihovních jednotek včetně
časopisů, což odpovídá stavu příruční knihovny v polovině 20. let 20. století. 899) První sešit
zaznamenává díla skutečně obsahově odpovídají studijní knihovně pro klášterní školu. Jsou
zde jazykové učebnice, přehledy různých oborů teologie, zejména pastorální a morální,
dále katechismy a v menší míře církevní dějiny či biblistika, na konci je připsáno
83 kazatelských děl. Druhý sešit shodné úpravy již více odpovídá jiným „novým“ františkánským knihovnám, díla jsou téměř výhradně v češtině a němčině a najdeme mezi nimi
895

Gesta Quatuor Sanctorum Auxiliatorum in clebistam.Eorundem Veneratioem secundum ordinem conscripta a P. G. Joanne Capistrano Fuhrman Anno 1770. Později v konventní knihovně v Kadani, sign. K 6, nyní
u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno. P. Fuhrman zemř. r. 1788 v Kadani.
896

Obě díla zůstala po smrti bratří (P. Stritzer 16.10.1815 a P. Pavlík 24.1. 1849) v kadaňské konventní knihovně , sign. V 26, resp. Z 94/Z 95; nyní u P. Marie Sněžné v Praze, nesignovány.

897

„Ius Canonicum Publicum“, dnes u P. Marie Sněžné v Praze.

898

Reif?, jméno na posl. listě prvního sešitu je přeškrtnuto, částečně nečitelné. Katalog je zapsán do dvou
malých prostých linkovaných sešitků s tituly na štítku na obálce: „Katalogus Bibliothecae novae I. [II.]“ Uložen je v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze.
899

Pro srovnání v roce 1900 měla tato příruční neboli „malá“ knihovna údajně 1121 svazků knih.. Viz Bohatta-Holzmann, 1900, s. 84.
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také dosti velké množství beletrie, populárně-naučné výklady, katechizmy a křesťanské
časopisy. Katalog byl veden nejméně do roku 1927 a na jeho tvorbě, tehdy připisování nových přírůstků, se podílelo více bratří, zpravidla asi stále místních studentů. V roce 1900
zde jako knihovník působil P. Vojtěch Chvojan doložený v téže funkci v mnohých dalších
klášterech v provincii. Za jeho působení byla údajně historická sbírka přístupná badatelům,
ale pouze za dohledu člena konventu.900)
Poslední katalog historického fondu knihovny byl dokončen 15. září 1928. Je sepsán
na volných listech bez zvláštního důrazu na jeho formální úpravu, ale s ohledem na praktické využití. 901) Soupis i knižní sbírka si zachovávají oborovou klasifikaci z 18. století,
oproti tehdejšímu soupisu je katalog rozšířen o část pozdějších přírůstků, takže celkem eviduje 3521 záznamů. Z absence knih vydaných v 19. století, vyplývá, že v jeho průběhu již
nebyly nové přírůstky ukládány mezi historický fond, ale do nové výše popsané příruční
bibliotéky, do níž byla rovněž převedena většina starých učebnic a studijní literatury.
V historickém fondu knihovny byly stejně jako dříve uloženy také starší a již neaktuální
liturgické knihy, 902) několik rukopisů ze sklonku středověku903) a 86 datovaných prvotisků,
evidovaných ovšem pouze jako první tisky v konvolutech. V roce 1937 působil v Kadani
jako knihovník Metoděj Řezníček, též definitor, magistr noviců, laiků a kandidátů, zpovědník sester a diecézní kaplan.904) Přibližně v téže době vznikl též strojopisný soupis rukopisů
v kadaňské františkánské knihovně, který zejména v oborové třídě miscellanea (Z) eviduje
necelých 100 manuskriptů. z 15.-19. století. Velké množství z nich jsou právě novodobé
zápisky z přednášek, zejména z moralistiky na místních studiích.905)
Po zrušení kláštera v dubnu 1950 byla knihovna nalezena ve dvou místnostech
v přízemí. V první z nich, pocházející z přestavby v polovině 18. století byly kromě svazků
nalezeny knižní police rozestavěné v barokním stylu okolo zdí a mezi okny, dále čtyři
knižní stojany, čtyři stoly, jeden dlouhý čtenářský pult a schůdky naznačující, že knižní

900

Tamtéž.

901

NA, ŘF, 2773. Srov. též Beránek, 1979, s. 227.

902

Např. římský misál tištěný v Norimberku 1491 s četnými malovanými iniciálkami, rukopisný antifonář,
požehnání křížové cesty, rukopisná liturgie pro Arcibratrstvo sv. Antonína, 13 exemplářů procesionálů ke cti
sv. Antonína, zpěvy pro mše aj.

903

Latinská bible z roku 1469, „Psalterium Brunonis 1497“, „Practica Joannis Petri de Ferariis 1430“, „Liber
Valerii Maximi manuscripti“
904

Zemřel 1970 v Jihlavě. Viz elektronický přepis provinčního nekrologia a Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
905

„Elenchus librorum“ - NA, ŘF, 2773.
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regály byly vysoké, sahající snad až ku stropu místnosti. V druhé místnosti sloužící jako
příruční bibliotéka byly nalezeny údajně jen stoly. Bezpochyby zde byly také knižní regály,
ale zřejmě moderní bez umělecké hodnoty, takže je protokol o převzetí knihovny nezmiňuje. 906) Při tomto převzetí bylo v obou místnostech nalezeno asi 11 tisíc svazků knih včetně
všech katalogů staré i příruční bibliotéky z různých období popsaných výše. Počet starých
tisků byl odhadnut na tři tisíce, což zhruba odpovídá popisovaným starším soupisům knih
evidujících asi 3,5 tisíce těchto historických svazků. Mezi novější literaturou byla údajně
také beletrie, zmiňovány jsou i rukopisy a prvotisky v rozsahu uváděném výše
v prvorepublikovém období. Část knih byla seřazena dle signatur, ale většina sice urovnána
v regálech, na stole a na zemi, ale bez jakéhokoli systému. Dále bylo nalezeno osm mědirytových obrazů a dva „zarámované starobylé knihovní řády,“ bezpochyby knihovní pravidla
provinciála Bernarda Sanniga.
Knihovna byla někdy před 11. zářím 1950 převezena do prozatímního depozitáře
v budově muzea v Karlových Varech, neboť se tehdy uvažovalo o zřízení studijní knihovny
v tomto lázeňském městě. Roztříděním hodnotných knih tam byl pověřen knihovní inspektor Krajského národního výboru Antonín Filip. Jelikož ale k zmíněnému zřízení karlovarské knihovny nedošlo, přešla správa na Státní studijní knihovnu v Plzni, dočasně se objevil
návrh umístit fond do nově vybudovaného depozitáře v Chebu. Nakonec kadaňské knihy
skončily v klášteře v Teplé, který byl určen jako depozitář svozů z karlovarského kraje a ze
sledovaných biblioték zde skončily také kapucínské knihy z Mariánské u Jáchymova
a Sokolova.907)
Také samotný kadaňský františkánský klášter ale posléze sloužil na čas jako „skladiště“ knih pocházejících ze zrušených klášterů z různých částí Čech a mezi nimi se také ocitly svazky od františkánů z Hájku a Hejnice. 908) Pro uložení těchto knih při prvotním vyklizování zrušených řeholních domů byl nejprve Státním úřadem pro věci církevní určen redemptoristický klášter v Obořišti. Tento byl ale vládní dislokační komisí přidělen ministerstvu spravedlnosti, které dále zajistilo odvoz knih pryč, mimo jiné do Kadaně. Tuto práci
svěřilo ministerstvo spravující justici trestancům odpykávajícím si ve věznicích tresty.
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Zápis z 9.9.1950 o převzetí býv. klášterní knihovny v Kadani za přítomnosti Jar. Kuby, ředitele SSK
v Plzni, Jiřího Vodičky okresního církevního tajemníka v Kadani, Ant. Filipa knihov. inspektora při KNV
v K.Varech a Břetislava Altmana zmocněnce SÚC - NA, SÚC, 56.

907

Zápis z porady „dr. s. Huby a s. Kubáta ze SSK v Plzni“ (sine dato) - NA, SÚC, 56. Stručná zpráva
o svozu Klášterních knihoven z 20.6.1950 - tamtéž; F. Horák. cit. Zpráva o svozu…(mj. tamtéž).

908

Boldan, 1990, s. 134.
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Knihy v Obořišti byly sice údajně baleny, dokonce podle jednotlivých regálů a podle inventáře, ale při převozu došlo bez ohledu na jejich křehký materiál k „nešetrnému, nekulturnímu a vandalskému“ zacházení. Nešlo zřejmě o žádnou drobnost, i ze strany Státního
úřadu pro věci církevní bylo podáno několik stížností, až musel přímo zasáhnout ministr
spravedlnosti Štefan Rais, po čemž se údajně vandalství podařilo částečně zmírnit. 909) Do
Kadaně byly knihy převezeny na příkaz ministerstva spravedlnosti v průběhu srpna, dle
soudobých stížností velmi překotně a kvůli nedostatku pracovních sil právě za pomoci
zmíněných trestanců. Protokol ze 17. září událost popisuje: „Tyto knihy bez předchozího
vyrozumění okresního církevního tajemníka i tehdejšího zmocněnce [pozn. osoby zodpovědné za prostory kláštera, jímž byl jistý pan Slavík] byly dopraveny nákladem ministerstva spravedlnosti v několika železničních vagónech a v několika velkých nákladních autech s vlečnými vozy, v nichž byly doslovně naházeny, po příjezdu do Kadaně házeny do
pytlů a košů, nošeny do kláštera a vysypávány do určených místností. Knihy byly dopravou, neodborným a zcela nesvědomitým zacházením značně poškozeny. V místnostech
byly naházeny bez ladu a skladu. (…) Do kláštera bylo vysláno šest trestanců bez odborného vedení, kteří knihy částečně srovnali do hromad, avšak poškozené knihy, hudebniny,
jednotlivé listy atd., vyházeli oknem na dvůr, odkud je nynější zmocněnec přenesl do místnosti, kde jsou knihy uskladněny. Mezi touto spoustou papíru jsou cenné tisky i rukopisy.
Knihy z těchto klášterů jsou prozatímně umístěny ve staré sakristii (kde jsou pouze naházeny až ke stropu), dále v bývalé gotické kapli v přízemí a v bývalém refektáři nad prvním
patrem[!] spolu s jiným zařízením bývalých klášterů. Půjde o několik vagónů knih v počtu
několika desítek tisíc svazků…“ Mimo to bylo zjištěno, že během stěhování byla částečně
rozbita zřejmě dosti cenná sbírka hudebních nástrojů, zejména houslí. 910)
Následující stav popisuje referentka III. oddělení Státního úřadu pro věci církevní
dr. Světlana Kavková takto: „Co jsme viděli? Ve vlhkém sklepě na hromadě až do výše tří
metrů naházené knihy, inkunábule, vzácné rukopisy. Některé knihy byly roztrhané, listy
vytrhané. Na dvoře jsme viděli po celé ploše poházené hudebniny (psané i tištěné) 911)
a staré archiválie, vše vystaveno vlivům povětrnosti. Ve chvíli, kdy jsme se na to dívali,
909

Stížnost přednosty IV. odboru SÚC F. Knotteho z 6.8. 1950 - NA, SÚC, 106. Zpráva SÚC o provádění
akce vyklizování klášterů v roce 1950 z 26.1.1953 - NA, SÚC, 108.
910

NA, SÚC, 109.
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Pocházely z různých klášterů, ale zřejmě také přímo z Kadaně. Řádový kostel Čtrnácti sv. Pomocníků měl
díky svému patrociniu velkou oblibu mezi lidem a působila zde řada světských hudebníků představujících
vícehlasou a různými nástroji doprovázenou hudbu, což v jiných konventech trpěno nebylo. Viz Sehnal,
1993, s. 219.
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bylo právě po dešti. O své citové reakci nebudu mluvit. (...) Při příležitostné další návštěvě
Kadaně řekl už zmocněnec, že s pomocí manželky se pokusil zachránit, co se dalo. Toto
však učinil ze své vlastní iniciativy.“912) Situace byla skutečně dosti vážná, neboť ji kromě
obvyklých zástupců okresního národního výboru a Státního úřadu pro věci církevní řešili
také pracovníci ministerstva vnitra a Sboru národní bezpečnosti. Za jejich přítomnosti byl
přímo v klášteře sepsán 29. srpna 1950 protokol o prohlídce popisující situaci podobně
a shodnými slovy jako zmíněné svědectví pracovnice SÚC a konstatující, že knihy promoklé v důsledku vlhkosti prostor a zejména dešti jsou odsouzeny ke zkáze.913)
Z Kadaně měly být knihy převezeny do skladů Památníku písemnictví, což však způsobilo další problémy. „Obtížné bude snášení knih z refektáře, který je přístupný pouze po
velmi úzkém (asi 80 cm) a esovitě točeném schodišti. (...) Bylo by nejlépe utvořit řetěz lidí,
kteří by si knihy podávali. Proto doporučuji, abyste k převozu knih vypravili co největší
počet zaměstnanců (event. brigádu), popřípadě požádali IV. referát ONV v Kadani, zda by
vám v určitý den a hodinu nemohla pomoci brigáda 30 až 50 žáků střední nebo jiné školy,“
píše se ve správě určené vedení Národní a univerzitní knihovny z 21. prosince 1950.914)
Nakonec byly knihy vyházeny z oken druhého patra přímo na nákladní automobily a potom
odvezeny do Strahovského kláštera a zde uskladněny ve zhruba dva metry vysoké vrstvě
v kostele sv. Rocha, kde byly postupně tříděny. 915) Dochovanou část původem kadaňských
knih v rozsahu přibližně 1,5 tisíce svazků včetně několika barokních rukopisů předal Památník národního písemnictví v rámci restitucí zpět františkánům. 916)

Kolín, klášter kapucínů
První kapucíni, dva kněží přišli do Kolína na žádost města v roce 1661, aby vypomohli starému děkanovi v duchovní správě. Po nalezení donátorů, zejména Eleonory hraběnky Nostitzové, rozené Popelové z Lobkowicz, začala v roce 1666 stavba kláštera, kte-
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Záznam o rozmluvě s dr. Světlanou Kavkovou, referentkou studijního odboru III. oddělení SÚC,
o návštěvě v Kadani dne 29.8.1950, podepsán v Praze 11.7.1952 - NA, SÚC, 56.
913

NA, SÚC, 56.

914

Tamtéž.
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NA, SÚC, 108; Boldan, 1990, s. 135.

916

Za laskavé poskytnutí stručného soupisu asi třetiny z nich zpracovaného Hedvikou Kuchařovou upřímně
děkuji knihovníkovi pražského františkánského kláštera p. Janu Kašparovi.
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rou řídil kapucín P. Bruno Hirsch z Č. Budějovic, pozdější první kolínský kvardián.917)
Příštího léta již bylo hotovo první křídlo, kam se řeholníci nastěhovali. Postupně byla dostavěna celá kvadratura. V roce 1680 zemřeli všichni bratři na mor. Jinak v klášteře pobývalo okolo 25 kapucínů, josefínskými reformami byl jejich počet snížen na 14.
Velikou katastrofou byl požár ve městě 24. července 1796, kdy celý konvent kromě
obvodových zdí lehl popelem a musel být znovu vystavěn. Další úprava proběhla v letech
1908-13. Klášter fungoval až do roku 1950, kdy v něm byli zadrženi čtyři bratři. Po úpravách byl v zadním traktu zřízen internát Vyšší zdravotní školy a budova přešla do majetku
Krajského národního výboru v Praze.918) Kapucíni převzali objekty kláštera a kostela opět
v letech 1991 a 1995 a od dubna 1999 je poskytli Tovaryšstvu Ježíšovu pro zřízení noviciátu a exercičního domu.
Místnost knihovny se údajně spolu s vězeňskou celou, skladištěm cenností a pokoji
pro hosty nacházela v prvním patře jižního křídla čtvercového ambitu umístěného za kostelem. 919) Nejstarší datovaná zmínka o ní pochází z roku 1674, tři roky po vysvěcení kláštera.
V Kolíně tehdy působil známý kazatel Longin z Prahy, 920) který pro svou práci potřeboval
odpovídající literaturu. Místní kvardián, již zmíněný stavitel Bruno Hirsch z Č. Budějovic
proto požádal hradčanského představeného Bertholda Hoffmana ze Slezska o zaslání knih
z Prahy. Ten vyhověl a poslal 19 děl, zejména výkladů Písma svatého, v celkem
21 svazcích.921) O rok novější je provenienční zápis na prvotisku latinské Bible znovu objevené v klášteře v roce 1734. Ta ovšem nepatřila do konventní sbírky, ale pro svou potřebu ji měl ve své cele místní katecheta.922) Svůj vliv na rozvoj knižní sbírky měla jistě také
řádová studia, byť spíše lokálního významu, doložená v roce 1699.923)
Z donátorů knihovny známe dědice jednoho ze zakladatelů kláštera Adama Jaroslava
Schaffmana de Hermeles pohřbeného v místní kryptě. Při příležitosti oslavy 45. výročí jeho

917

Bruno z Českých Budějovic byl do řádu přijat roku 1646. Tento asi nejvýznamnější český kapucínský
stavitel budoval konventy v Kolíně, Opočně, Žatci a Rumburku, zemřel 6.1.1683 v Rumburku. Srov. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Academia, 2004, s. 88.
918

NA, SÚC, 109.

919

Záhorka, 2001, s. 98.

920

P. Longin složil řádové sliby v r. 1650, zemřel 17. června 1703 v klášteře na Hradčanech.

921

Kapucínské anály, sv. 6, 1674, č. 150.

922

„Loci Capucinorum Neo-Colinii ad usum Patris Catechistae A. 1675“, přípis na prvotisku Biblia latina.
Venetia : Franciscus Renner de Heilbronn, 1482-83.

923

Záhorka, 2001.
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smrti 4. března 1724 darovali bratřím 52 knih. 924) Ve vnitřním vybavení knihovny se
v 2. polovině 18. století nenacházel žádný významný umělecký předmět a knihy byly pravděpodobně uloženy v místnosti sloužící i pro jiné účely. 925)
Po odvezení řeholníků v dubnu 1950 a zrušení kláštera byla zabavena také knihovna,
jejíž přesný rozsah ovšem není jistý. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven
z 31.3.1952 hovoří o třech tisících svazků,926) údaje v tomto jinak obsáhlém prameni jsou
ovšem častěji nepřesné. Dosti vágně a nejistě ovšem působí i jiný, primární pramen, hlášení
církevního tajemníka ONV v Kolíně o stavu v klášterech z října 1950, v němž je jejich počet odhadnut na 5 až 10 tisíc. 927) Podle svozových pravidel měly být knihy určeny pro Národní knihovnu v Praze, na počátku 21. století však o existenci fondu není nic známo, jakoby se ztratil.

Krnov, klášter Menších bratří/minoritů
Podle tradice uvedl Menší bratry do města král Přemysl Otakar II. v roce 1273, podle
pramene ze 14. století to byl městský fojt v roce 1279, současní historikové hovoří
o 40. nebo 50. letech 13. století. Ať již to bylo jakkoli, zpočátku bratři obývali pouze dřevěná obydlí a teprve počátkem 14. století začala stavba kamenného domu a chrámu Narození Panny Marie dokončeného někdy před rokem 1358, ze kdy pochází nejstarší písemná
zmínka o konventu.928) V průběhu 14. a 15. století klášter díky četným darům a ročním
platům aspoň po materiální stránce vzkvétal, což se odrazilo i na výstavbě jeho areálu.929)
V 15. století se zde konaly dvě provinční kapituly a také zde sídlili provinciálové Českopolské provincie, která zahrnovala okolo padesáti klášterů na území Čech, Moravy, Slezska, Polska, Litvy, Běloruska, Ukrajiny a po roku 1430 také Ruska a Moldávie. Pohroma
ale nastala po prodeji krnovského panství protestantskému braniborskému markrabímu
Jiřímu Hohenzollernovi z Ansbachu přezdívanému Zbožný roku 1523. Tento Lutherův
osobní přítel záhy začal šířit v kraji vlastní vyznání a protikatolické myšlení. Ve své horli-

924

NA, ŘK, rkp. 3, s. 64-65.

925

Podle inventáře kláštera a kostela z roku 1767 - NA, ŘK, 214, signatura A11.

926

NA, SÚC, 56.

927

NA, SÚC, 108.

928

Podrobněji o vzniku kláštera viz Prix, 1993. Srov. též Buben, 2006, s. 200.

929

Podrobněji viz Prix, Dalibor in Foltýn a kol., 2005, s. 375.
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vosti řeholníky roku 1530 vyhnal a klášter i s jeho statky rozprodal. V domě pak postupně
vzniklo vojenské skladiště, šenk, pivovar nebo špitál, vyvrcholením zkázy byl požár
25. března 1546, při němž celý objekt vyhořel.
Pobělohorské uklidnění umožnilo návrat minoritů nejpozději roku 1623 pod ochranou císařem ustanoveného krnovského knížete Karla z Liechtensteina. Představeným kláštera byl jmenován Barnabáš Praetorius, který se hlavně četnými kázáními zasloužil o boj
proti herezi ve městě, a postaral se o obnovu poničeného areálu.930) Za jeho následovníka
Kornélia Ottweilera, též rakouského provinciála a krnovského děkana vzniklo poutní místo
na sousedním vrchu Cvilíně, jež mají bratři ve správě dodnes. Ještě v letech 1645-50 museli minorité během švédského vpádu klášter opustit. Menší opravy, zejména chrámu, zřejmě
probíhaly i v následujících desetiletích, zásadní přestavba konventu započatá již kvardiánem Antonínem Čepanem ale proběhla až na počátku 18. století. Dosavadní gotický klášter
byl stržen a budování nového domu v barokním slohu trvalo do roku 1734.
Osvícenské reformy způsobily značný pokles obyvatel kláštera, v 19. a 20. století pobývalo v dříve slovutném konventu pouze dva až pět minoritů. Od roku 1911 sídlilo
v objektu také místní muzeum. 931) Zato vedle cvilínského kostela P. Marie Sedmibolestné
vznikla na čas před rokem 1950 samostatná řádová komunita. Zmíněný chrám byl za druhé
světové války značně poškozen a musel být v letech 1945-1948 opraven s celkovými náklady 3,7 milionu korun. Po zrušení v roce 1950 sloužil krnovský klášter jako charitní domov, po roce 1973 probíhala jeho přestavba na hotel, chrám v té době sloužil jako skladiště. V roce 1991 byl objekt vrácen minoritům. O šest let později historický objekt poškodila
povodeň, následně řeholníci za pomoci ministerstva kultury započali opravy i restaurace
uměleckých děl v chrámu. Na provinční kapitule v roce 2000 byla v Krnově obnovena řádná řeholní komunita.
Z prvních staletí nemáme o knihovně žádné konkrétní zprávy, její existenci můžeme
pouze předpokládat. Vzhledem k materiálním obtížím a průtahům se samotnou stavbou
domu se nejspíš zprvu nejednalo o nijak významnou sbírku. Teprve v průběhu
14. a 15. století řeholníci získali větší množství deputátů z okolních polností a finančních
darů, což jim mohlo umožnit též nákup knih a psacích pomůcek dle potřeby. Jelikož
v průběhu 15. století působili v Krnově také vzdělaní Menší bratři jako spisovatel

930

Neumann, 1936. s. 62.

931

Tošnerová, 2001, s. 78.
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a provinciál Mikuláš z Koźle (Kozlí)932) a další provinciálové Svatomír (†1428 v Krnově)
a Mikuláš z Krnova (†1468 tamtéž) nebo pražský kustod lektor Jakub, mohlo se dobré finanční zajištění konventu promítnout také ve vybavení klášterní knihovny. S jistotou to
však tvrdit nelze, neboť mnozí minoritští učenci byli více zaměřeni na vlastní knihovničky
než na společné knižní fondy. Vyhnání řeholníků luteráncem Jiřím Hohenzollernem
a následná devastace kláštera způsobily, že jakékoli knihy či zmínky o nich zmizely beze
stopy.
Výše zmíněný pobělohorský minoritský rekatolizátor Krnova Barnabáš Praetorius,
který zastával rovněž funkci místního děkana, si během svého působení ve městě shromáždil knihovnu, o níž se dovídáme v souvislosti s jeho přeložením do olomouckého konventu
v roce 1632. Knihy tehdy musel P. Barnabáš rozdělit na svazky náležející krnovskému
klášteru a jeho osobní a jelikož měl o tom „pochyby,“ pro pořádek též v dopise informoval
provinciála.933) Součástí knih shromážděných Praetoriem v Krnově byla také literatura heretická pocházející z konfiskací těchto knih ve městě. Její část, bohužel nevíme jak velká,
ale byla ve dvou etapách spálena, zřejmě bez zvláštních okázalostí, jaké tehdy prováděl
třeba kapucín Bonaventura z Köllnu v nedalekém Fulneku. V krnovském konventu
P. Barnabáš zanechal knihy Mikuláše z Lyry, sv. Bonaventury, „další starožitnosti“ a dále
neuvedené zřejmě zakázané foliové knihy Charlese Dumoulina a díla španělského jezuity
Francisca Suareze. Ostatní „své knihy“ si P. Barnabáš ponechal pro sebe a odvezl.
Při výstavbě barokního domu na přelomu 17. a 18. století získala s velkou pravděpodobností bibliotéka svou vlastní místnost, byť o jejím umístění či vzniku zatím informace
nemáme, mimo to že se zřejmě nacházela v prvním poschodí.934) Ještě v průběhu stavby
v roce 1706 postihl dům údajně požár a poškodil ho, 935) případné ztráty v knihovně zatím
rekonstruovat nelze. 18. století jistě znamenalo rozkvět krnovské knihovny spolu s celým
klášterem. Podle pozdějšího katalogu a informací o velikosti fondu si ale rozhodně nelze
představovat nějakou objemově velkou knihovnu v honosně vybavené místnosti. Ani sou-

932

Mikuláš z Koźle je autorem rukopisu s různými teologickými i světskými spisy a také písněmi. V Krnově
však nepůsobil dlouho, před r. 1428 byl přeložen do slezského Glogowa, kde se stal kvardiánem. Konec života však patrně opět strávil v Krnově, kde byl po své smrti 28:2.1468 pochován. Viz Svátek, 1990; Prix, 1993.
933

Dopis z 4.6.1632 dochován v opise v Protocollum historiae Conventus OFMConv. Carnovium, s. 19-20 ZA, Minorité Krnov, 144.
934

Klášter „čtvercového půdorysu s širokými chodbami, 30 celami, prostorným refektářem a knihovnou.“
uvádí Ens, 1836, s. 45 a po něm Wolny, Kirchliche Topographie... I/4, s. 361-363. Viz též BohattaHolzmann, 1900, s. 71-72.
935

Podle Cerroniho zápisků viz Prix, 1993.
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dobý klášterní inventář žádnou zmínku o knihách či jejich úložišti neobsahuje. 936) Pouze se
dovídáme, že v týchž prostorách jako knihovna byl umístěn také archiv ve speciální skříni
s četnými zásuvkami či policemi na písemnosti. 937) Velkou část knih měli řeholníci zřejmě
spíše ve vlastních knihovničkách než v konventním fondu, což naznačuje i popis knihovního fondu z roku 1950.938) Jeho nesporným obohacením ale byl dar krnovského kaplana
Jana Alberta Wallitzkého, který 25. února 1739 věnoval řeholníkům celou svou knihovnu.
Zřejmě se jednalo o jeho poslední vůli, neboť protislužbou minoritů mělo být každoroční
sloužení mše svaté za P. Wallitzkého ve svátek sv. Jana Evangelisty, zřejmě jeho křestního
patrona.939)
Krnovští minorité už v 18. století využívali předplatného periodik, které jim zřejmě
sloužily jako podklad pro poznávání nových společenských trendů. V roce 1793 měli objednány noviny Wiener Zeitung, které vznikly i se zaměřily pro podporu stále více se
vzmáhajícího tajného společenství tzv. bavorských iluminátů, nejradikálnější a nejvíce volnomyšlenkářské a tedy i proticírkevní odnoži rozvíjejících se osvícenců.940) Pro obohacení
svého fondu využili minorité také aukce konané 17. května 1790 v Opavě, na níž byly draženy knihy pocházející ze zrušeného jezuitského konviktu v Opavě. I když knihy byly draženy za velmi nízkou cenu, zřejmě pro řeholníky nebylo problémem koupit si větší množství jezuitských knih zejména dogmatického a apologetického obsahu, jež později tvořily
významnou část jejich fondu. 941) Během pruského vpádu roku 1779 postihl celý Krnov ničivý požár, který se nevyhnul ani minoritskému klášteru a jeho chrámu. Podle pozdějších
nepodložených zpráv byla poškozena i knihovna a zachovalo se z ní pouze torzo,942) do-

936

ZA Opava, Minorité Krnov, rkp. 50.

937

Srov. poznámku o uložení listiny v cit. Protocollum historiae conventus, s. 52

938

Srov. Kynčil, 1950, s. 566, který uvádí, že knihovna „netvořila homogenní celek“ a „ve všech oborech
teologie jsou patrné mezery, vzniklé nesouvislým nákupem knih. Chybí tu dokonce nejzákladnější díla
z pastorálky...“

939

Tamtéž, s. 50.

940

Stvrzenka (Schein) na předplatné od 1.1. do 11.6. 1793, podepsáno 13.10. 1792 ve Witttingen: Franz Harier(?) Gadl(?) Kostenster - SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, i.č. 306 (přiloženo k jiným archiváliím). Na
stvrzence je periodikum uvedeno jako „Wiener Blätchen“. Wiener Zeitung vydávaný v letech 1792-1793 byl
roku 1993 publikován na mikrofilmu: ISBN 3-89131-159-1.

941

Viz Mazur, 1957 zmiňující „několik svazků“ původem z jezuitské koleje. Knihy od jezuitů jsou nápadně
signovány na hřbetech a opatřeny vpiskem „Ex libris collegii SJ Oppaviae“, viz Kynčil, 1950.

942

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 71-72. Autoři zřejmě vycházeli z informací poskytnutých jim z kláštera, snad
přímo tehdejším knihovníkem P. Paulem Pöselem.
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chované knihy a také absence zmínek o škodách v kronice konventu943) však toto tvrzení
nepotvrzují.
Někdy v průběhu 19. století byla knihovna přestěhována na nové místo patrně stále
někde v poschodí.944) V roce 1827 došlo na příkaz kvardiána Osvalda Dočkala k jejímu
sepsání do katalogu.945) Soupis inventárního charakteru je seřazen místně podle uložení
knih v regálech. V rámci skříně je zachycena ještě police (každá s 10 až 35 tituly)
a pořadové arabské číslo průběžné pro celý fond. To neznamená, že knihy nebyly rozděleny oborově, v rámci polic byly vymezeny ještě tzv. „divisiones“ označené římskými čísly
a začínající někdy na počátku police, někdy uprostřed ní, vyznačené zřejmě pomocí záložky. Tato původně oborová „oddělení“ bezpochyby vznikla již někdy dříve, v popisovaném
katalogu již ale postrádají své tituly, z nichž by bylo zřejmé jaké číslo náleží kterému oboru946) a zároveň přibližně třetina záznamů vůbec této klasifikaci neodpovídala. Navíc na
konci je přidána nečíslovaná skupina zvaná „appendix librorum mixtorum“, kde jsou knihy
sice stále řádně očíslovány, ale jedná se skutečně o směsici rozličných témat literatury.
Z toho je zřejmé, že autor katalogu, jímž byl snad jeho iniciátor Osvald Dočkal, usiloval
zejména o inventarizační podchycení majetku a knihy snad nově označil pořadovým číslem, systém v knihovně a uspokojující pomůcka pro orientaci v ní jej však již tolik nezajímala.
Dále soupis pokračuje seznamem knih nacházejících se v „jiné místnosti“. Přestože
u jednotlivých záznamů chybí rok nebo místo vydání, zdají se tyto knihy být aktuálnější,
tehdy nedávno vydané a snad i hojněji používané než ty v základní knihovně, mohlo jít
o novější příruční fond. Rovněž zde jsou záznamy a svazky rozděleny oborově, avšak ne
číslovaně do „divisiones“, ale vlastním systémem bez číslování. 947) Do roku 1830 byl katalog doplňován týmž řeholníkem ještě o některé nové přírůstky. Během těchto tří let krnov-

943

Cit. Protocollum historiae conventus..., passim.

944

„aus privaten Gründen aus einem Stockwerke in das andere übertragen werden“ - tamtéž.

945

„Consignatio librorum bibliothecae conventus Carnoviensis anno MDCCCXXVII“ (21 listů, 13v-21
prázdné; 36 cm v měkkých pap. deskách. Uloženo v knihovně Slezského zemského muzea v Opavě, signatura
RC-35. Srov. Boháček-Čáda, 1955.

946

Na základě uvedených titulů knh však lze oddělení s jistou dávkou přesnosti rekonstruovat. Divisio I.
Bible a biblistika, II. výklady a komentáře Písma, III. ?, IV. právo, V. církevní dějiny a hagiografie,
VI. světské dějiny, VII. teologie (dogmatika?), VIII. kázání, IX. filozofie a přírodní vědy, X. politika,
XI. jazyky, klasická lit. a rétorika.
947

Jedná se o následující třídy: Concionatores, Libri Biblici, Theologi mixti ascetici (dosti hojná kategorie,
nešlo však výhradně jen o asketiku), Libri scholastici (zejm. rétorika a gramatika), Katechismi (v nevelkém
počtu), Libri medici a další neuvedená skupina obsahově smíšená, něco jako různé .
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ští minorité pořídili pro svou společnou sbírku jen pět knižních titulů v 22 svazcích, kterým
knihovník přiřadil novou číselnou řadu oproti předcházejícím a zaznamenal je na konci
soupisu. Celkem katalog k roku 1830 eviduje 1613 záznamů v zřejmě o něco větším počtu
svazků.
Roku 1887 začal bratr Karel Štěpán Vodička vydávat v Krnově první terciářský časopis „Zahrádka svatého Františka“ vycházející zde do roku 1890, poté jeho redakce přešla
do Brna. Vydávání časopisu v jinak tehdy německém Krnově svědčí o jeho určení pro celou tehdy česky mluvící populaci a nejen místní farníky či příznivce františkánství. 948) Zdálo by se, že P. Vodička doložený jako knihovník v Č. Krumlově a Praze pečoval během
svého pobytu v Krnově také o místní bibliotéku. Na to zde však pobýval příliš krátce,
22. února 1890 byl na základě 18 dní starého rozhodnutí provinciála přeložen do opavského konventu.949) Pro krnovskou konventní bibliotéku to byla jistě velká škoda, neboť ta se
již v této době nacházela v docela neutěšeném stavu. Poprvé se o něm dovídáme nepřímo
z vizitační zprávy provinciála Gregora Weselého z 24. října 1890, kde kromě opravy celého
konventu zřejmě zchátralého nízkým počtem řeholníků nařizuje také „pro knihovnu přizpůsobit jednotlivé skříně a jednu novou přidat,“950) z čehož je zřejmé, že police nepostačovaly
a knihy v nich patrně byly uloženy z důvodu nedostatku prostor neutříděné. Přesněji se
vyjadřuje adresář knihoven habsburské monarchie z roku 1900 na základě informací poskytnutých jeho autorům přímo z minoritského konventu. Stav knihovny byl tehdy donedávna údajně velmi neutěšený, pro jejich uložení nebyla určena žádná zvláštní místnost,
což by naznačovalo další stěhování a uvolnění původních dvou knihovních prostor z roku
1827 snad kvůli pronájmu části kláštera. „Knihy ležely ... ve čtyřech nebo pěti řadách zpřeházeny jedna přes druhou, což může také vysvětlit leckteré nedostatky (ztráty) a škody,“
pokračuje popis bibliotéky. 951) V roce 1900 však již tento nepořádek napravil pomocný
provinční sekretář, definitor perpetuus a magistr teologie Paul Pöser, od roku 1899 pobývající v Krnově. Jako první je v pamětní knize z 18. a 19. století zmiňován jako konventní
knihovník, takže přestože dosud krnovští řeholníci tuto funkci neznali, vzali si provinciálovo nařízení k srdci. Výsledkem Pöserovy práce bylo utřídění fondu ve stále nedostačujících

948

Svátek, 1990, s. 239; Houška, 1996, s. 26. V krnovském minoritském nakladatelství Zahrádka sv. Františka vyšla také Vodičkova biografie „Svatý Antonín Paduánský“.

949

Cit. Protocollum historiae conventus.

950

„... für die unum [sic] Bibliothek einige Bücherschränke adaptieren und unum angeschafft...“ - opis tamtéž.

951

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 71-72.
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prostorách a také jeho zpracování do moderního lístkového katalogu vytvořeného zřejmě
ještě v průběhu roku 1899. Podle lístkového katalogu, dle citovaného adresáře knihoven,
obsahoval krnovský knižní fond na přelomu 19. a 20. století okolo 5 tisíc svazků, mimo to
asi 100 brožur a sešitů, okolo 20 prvotisků a větší množství rukopisů. Je docela možné, že
zde byl zvlášť roztříděn historický fond a moderní literatura.952)
Po zrušení konventu v dubnu 1950 se v něm údajně nalézalo 8200 svazků knih, není
však zřejmé, zda a kolik pocházelo z historické bibliotéky, případného příručního fondu
nebo sbírek řeholníků.953) Podle tehdejších popisů fond obsahoval „mnoho knih brožovaných, časopisů a jiných prací“ a „netvořil homogenní celek.“ Ve všech oborech teologie
byly údajně patrné mezery vzniklé nesoustavným nákupem knih. „Chyběly tu nejzákladnější díla dokonce z pastorálky a fundamentální teologie.“954) Jelikož nejsou známy žádné
katastrofy v 19. a 20. století, při nichž tyto knihy mohly být zničeny, zřejmě ani v Krnově
se minorité nevěnovali tolik rozvoji společné bibliotéky, jako svým vlastním knihovničkám
dle osobních zájmů a potřeb. Sbírku převzala do své péče Slezská studijní knihovna
v Opavě, dnešní knihovna Slezského zemského muzea, kde byla nejprve uložena v přízemí
Slezského ústavu spolu s knihami opavských minoritů a posléze smíšena s ostatním historickým fondem. Spolu s ostatními jsou tyto knihy zaznamenány v lístkovém katalogu, publikován byl též soupis rukopisů.955)

Kroměříž, kláštery františkánů Na Oskole a Na Lindovce
Do města uvedl františkány roku 1606 kardinál František z Dietrichsteina titulovaný
jako „našeho řádu tvůrce a rodič“956) a usadil je v opuštěné budově bývalé johanitské komendy u špitálního kostela sv. Jana Křtitele , kde založil fundaci pro sedm řeholníků. Prostory ale nebyly kvůli vlhkosti vyhovující, proto kardinál nechal záhy vystavět zejména na
vlastní náklady nový klášter s kostelem Nejsv. Trojice na předměstí Oskole dokončený
952

Srov. přípisek tužkou na fol. 13a cit. katalogu z roku 1827: „Anno 1932 circa 2300 libri habet in haec
bibliotheca.“
953

Horák. Zpráva o svozu… - NA, SUC, 56; Týž. Zpráva o stavu Kl KK a depositářů v kraji ostravském
a olomouckém ve dnech 4. a 5. července 1951 - tamtéž. Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven,
20.6.1950, nepodepsáno - tamtéž. Viz též Kynčil, 1950; Buben, 2006, s. 203.
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Kynčil, 1950.

955

Boháček-Čáda, 1955.

956

Zřejmě se jednalo o obligátní titul pro olomoucké biskupy a místní zámecké pány. B. Sannig jej ve svých
dějinách konventu (NA, ŘF, 2951) uvádí také u biskupa Karla II. z Liechtensteina (1664-1695).
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v letech 1618-1620, kdy se do něj bratři přesídlili. Klášterní budova přečkala švédský vpád
roku 1643, během něho ovšem řeholníci utekli pryč z města a v klášteře našli útočiště prchající měšťané. Švédové, ani valašští povstalci ve službách švédského vojska v klášteře
díky zásahu svého velení neloupili ve velkém, „avšak před zásahem velitele se zmocnili
některých předmětů.“957) Objekt byl navíc částečně zpustošen požárem.958)
Docela rozsáhlý patrový klášter se dvěma kvadraturami obývaný tehdy 24 řeholníky
byl v únoru 1788 císařským rozhodnutím zrušen. V jeho budovách byla zřízena vojenská
pekárna a později octárna, v současné době je dům využíván soukromou firmou jako kanceláře. Kostel Nejsvětější Trojice byl v roce 1790 stržen.
Nejstarší známý soupis františkánských knih k Kroměříže pochází z roku 1677 a je
součástí inventáře celého kláštera sepsaného na příkaz provinciála B. Sanniga za kvardiána
Ludvíka Strassoldo. Knihovna obsahující tehdy 810 evidovaných svazků včetně několika
pergamenových rukopisů byla roztříděna do 21 oborových skupin. 959) Knihy byly zpočátku
v novém klášteře na Oskole nejspíš uloženy v nějaké běžné cele. Teprve roku 1680, tedy
šedesát let po jeho vzniku, uvádí klášterní pamětní kniha zřízení knihovny. Veškeré náklady včetně zedníků si platil sám konvent ze svých dostatečně zajištěných příjmů. 960) Další
pozdější změny nebo úpravy knihovní místnosti již řádové prameny nezmiňují, zřejmě postačovala i kroměřížské klášterní škole.
Velký rozkvět konventu nastal od počátku 18. století. Nejprve zde byl založen noviciát pro celou českomoravskou provincii a roku 1721 též filozofická studia přeložená sem
ze Znojma. O zřízení studií pro potřeby celé provincie žádal řádového generála olomoucký
biskup a místní pán Wolfgang Hannibal kardinál Schrattenbach a snad na jeho náklady byla
též část kláštera pro potřeby školy přestavěna. Kroměřížský klášter měl tehdy jistě dobře
organizovanou knihovnu s přesně určeným správcem z řad bratří. O jeho kvalitě svědčí
skutečnost, že součástí zmíněné Schattenbachovy žádosti byla také prosba, aby františkánský knihovník spravoval rovněž bibliotéku v biskupské zámecké rezidenci. Tomu však již
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Svátek, 1989, s. 129.

958

Buben, 2006, s. 311 nebo Wrbczansky, 1746.

959

Svátek, 1989, s. 129-130, podle inventáře údajně uloženého v SOA (MZA) v Brně.

960

„1680 Erecta est bibliotheca ad illam praebante materia Celsissimo // murarios, et alias expensas solvit
Conventus“ - MZA, Františkáni U. Hradiště, rkp.5, část de aedifitione conventus. Místnosti knihovny zmiňují
též Wrbczansky, 1746, s. 146-150; Peřinka, 1934, s. 16; Buben, 2006, s. 311. O hmotném postavení konventu
viz Svátek, 1989, s. 127n.
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vyhověno nebylo, biskupskou knihovnu nadále spravovali místní piaristé.961) Ze zmíněné
události je zřejmé, že jeden z kroměřížských bratří měl někdy v první polovině 18. století
funkci knihovníka. Později však tato funkce jako samostatná zaniká, mezi posláními bratří
v klášteře v roce 1788 již knihovník chybí, 962) správu knih měl patrně na starosti představený. Před rokem 1739 působila v Kroměříži přechodně také teologická studia přesunutá sem
z Olomouce kvůli přestavbě tamějšího řeholního domu, v roce 1741 sem zase byla přemístěna filozofická škola z Nysy, kde klášter zničilo pruské vojsko.963) Jistě právem nazýval
řádový spisovatel Severin Vrbčanský roku 1746 místní knihovnu jako „vybavenou.“964)
Na rozvoji knihovny se jistě podíleli i mnozí františkánští učenci působící
v Kroměříži. Například Antonín Brouček, pozdější provinciál a profesor pražského arcibiskupského semináře zde a snad také přímo pro místní studia v roce 1662 napsal posléze po
celé provincii hojně rozšířenou učebnici skotistické filozofie Domus sapientiae Scoti.965)
Své poznámky z cesty po Svaté zemi zde někdy kolem roku 1710 zpracoval františkánský
misionář Jan Cantius Solík. 966) Tiskem také v první polovině 18. století vyšla německé homilie františkánského kazatele u sv. Mořice v Kroměříži Gaudentia Čermáka.967)
V roce 1736 získal konvent celkem 64 knih po zesnulém kaplanovi Janu Slovákovi.
Tyto knihy sice již před léty („ante plures annos“) odkázal bratřím Tomáš Požárník, farář
v Bystřici pod Hostýnem, avšak nejprve měly zůstat v užívání jeho příbuzným - kněžím.
Zesnulý P. Slovák byl posledním známých z nich a tak až po něm získal knihy řád. Literatura to byla veskrze teologická, přičemž bratři nejvíce ocenili kazatelská díla.968)
Již téměř rok před oficiálním zrušením kláštera doručením císařského dekretu
(14.2.1788) pracoval týden ve františkánském konventu olomoucký knihovník Jan Alois
Hanke. Od 14. do 23. března 1787 sepsal celkem 2724 knih, k jejich fyzickému zabrání
došlo v únoru následujícího roku, měsíc před odchodem řeholníků: Těchto více než

961

Klášterní kronika - MZA, františkáni Dačice, rkp. 5. Viz též Svátek, 1989, s. 130 ;

962

Svátek, 1989, s. 132.

963

Cit. klášterní kronika. Viz též Peřinka, 1911 ; Svátek, 1989.

964

Wrbczansky, 1746, s. 149.

965

Tiskem vyšla v Praze r. 1663. Viz Svátek, 1989, s. 131 s uvedením další lit.

966

Fasciculus myrrhae in campis Pallestinae collectus, seu sacrorum locorum ibidem existencium brevi methodo descriptio. Tiskem vyšlo v Brně r. 1716. Viz Svátek, 1989, s. 131. P. Solík zemřel v Kroměříži 16.12.
1738 jako jubilant kněžství a řeholních slibů.

967

Podrobněji viz Svátek, 1989, s. 131.

968

Cit. klášterní kronika, část de benefactores. P. Slovák je zde uváděn jako kaplan „Pustomiricensis“.
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2,5 tisíce svazků bylo oceněno na směšných 240 zlatých. Dvorská knihovna ve Vídni neprojevila zájem o žádný z nich, přestože ve fondu mělo být 50 prvotisků a 7 rukopisů
z oblasti historie lékařství a orientalistiky, bezpochyby souvisejících s misionářskou aktivitou františkánů na Blízkém východě a v Africe. Po vybrání knih olomouckou knihovnou
a vytřídění „braku“ v množství 2029 svazků, bylo zbylých 293 knih prodáno 30. července
1788 v aukci v Kroměříži za pouhých 30 zlatých a 55 krejcarů.969) Na dožití byl
v Kroměříži i poté ponechán bývalý místní kvardián, kazatel a profes jubilant mm Gandolf
Blaník (†1799). Ten si pro svou potřebu vytvořil zajímavý svazeček (18x11 cm) obsahující
mědiryty světců a významných osob františkánského řádu, přičemž nepotištěná versa listů
používal k vlastním biografickým poznámkám. 970)
Františkáni se do Kroměříže znovu vrátili zásluhou provinciála Jana Kapistrána Vyskočila roku 1927,971) kdy se usídlili v bývalé koleji piaristů u sv. Jana Křtitele zaniklé roku
1879 v důsledku postátnění školství. V konventu vznikl juvenát - internátní škola pro
chlapce, potenciální kandidáty na vstup do řádu. Pro jeho potřebu byla v letech 1935-1941
z v kraji sesbíraných peněz postavena kolej sv. Antonína v místě zvaném Lindovka. Nejprve fungovala pouze půl roku, než došlo k jejímu zabrání pro potřeby armády. Teprve
v letech 1946-1950 byli „na Lindovce“ v nově opravené moderní třípodlažní budově ubytováni a ve věcech náboženství vzděláváni chlapci jinak navštěvující školu ve městě.972)
Jan Kapistrán Vyskočil, který působil v nově založeném konventu jako první kvardián, se v souladu se svým přesvědčením i osobními zájmy postaral také o rozvoj zdejší knihovny. V pravidelných každoročních zprávách pro provinční archiv dokonce zavedl samostatnou kapitolu „O knihách“, u jiných konventů se vůbec nevyskytující. 973) Z těchto zpráv
se dovídáme o nemalých částkách vynakládaných na nákup knih. V roce 1929 byly například nakoupeny třináctidílné církevní dějiny Geschichte der Päpste za 2066 korun
a 30 haléřů. Roku 1933 zase Summa theologica et Analecta Franciscana od Alexandra de
Hales za 1961 Kč. Následují rok činily výdaje za nákup knih 3950 Kč, v dalším hlášení
zase čteme, že byly pořízeny teologické, filozofické a historické knihy v různých jazycích,
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ZA Opava, pob. Olomouc, fond Státní vědecká knihovna Olomouc, rok 1787, č. 34, 123 a rok 1788,
č. 29,30. Viz též Svátek 1989, s. 133 ; Schubert, 1900 ; Rybička, 1895.
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Thesaurus Franciscanus in Effigius P. F. Gandulphi Blanik. Nyní v knihovně u P. Marie Sněžné v Praze.
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Záležitost byla projednávána s církevními světskými úřady již od roku 1919, srov. NA, ŘF, 2952.

972

Při rušení koleje v dubnu 1950 zde pobývali 3 františkáni včetně rektora koleje Filipa Hladkého, 3 řeholní
sestry a 40 dětí a studentů - chlapců ve věku 12 až 15 let. - NA, SÚC, 109. Později zde byl zřízen internát..
973

„De libris“ - NA, ŘF, 2954.
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často vydávané samotným Řádem menších bratří. O nově vydané díly byly doplňovány
mnohasvazkové historické a právní řádové příručky Analecta Franciscana, Bullarium
Franciscanum, Annales Minorum (8 sv., Quaracchi, 1903-1932), Biblioteca Franciscana
medii aevi (7 sv., 1903-1932), Sbaragliův doplněk k biografii L. Waddinga a další.
Z periodik byly odebírány Archivum Franciscanum historicum, Antonianum, Etudes Franciscanes, Franziskanische Studien, Bogoslovni vestntik, Nova revija, Časopis katolického
duchovenstva, Český časopis historický, Apostolicum (o misiích v Číně) „a další menšího
významu.“ Již z obsahu těchto titulů je zřejmé, že byly získány aktivitou P. Vyskočila, neboť se i kryjí s jeho osobními zájmy. V roce 1934 věnoval kroměřížský konvent řádovému
generalátu tisíc korun českých pro řádovou tiskárnu v Quarrachi, která se věnovala vydávání františkánských monografií i periodik, z nichž mnohé končily také v tomto moravském konventu.974) Na knihovnu nezapomněl ani Vyskočilův následovník ve vedení kláštera Celsus Létavka. Ve stejném prameni čteme, že 1939 bylo zaplaceno knihvazači za práci
814 korun.
Ani ve dvacátém století nechyběli kroměřížské klášterní knihovně dobrodinci. V roce
1930 tak jistá Růžena Podešvová, vdova po zesnulém Josefu Podešvovi věnovala bratřím
úplné vydání 27 sv. Ottova naučného slovníku za odsloužení 30 gregoriánských mší svatých.975) Postupně se rozvíjející knihovní sbírka si vyžádala také své sepsání. Této práce se
ujal P. Jáchym Procházka, později misionář mezi malomocnými v Argentině, který v roce
1928 vytvořil inventář bibliotéky. 976) V roce 1937 spravoval knihovnu místní představený
Michael Zimčík.977)
Podle popisů státních úřadů z roku 1950 vznikla v novém kroměřížském konventu
a jeho koleji „menší příruční knihovna pořízená v poslední době“ s knihami „novějšího
data“.978) Z téhož důvodu nebyla fakticky převzata univerzitní knihovnou v Olomouci, do
jejíž správy připadla, ale ponechána ve městě. Část těchto novověkých knih hodnotných

974

Archivio inserenda - NA, ŘF, 2954.

975

Tamtéž.

976

Jáchym Procházka, 1902?-1985, doktor teologie a filosofie, 44 let pracoval v leprosáriu Sommer - General
Rodriguez v Argentině, kde také zemřel v pověsti svatosti. Podle V. Tomáška (1967, č. 344, s. 66) se inventář
nacházel v 60. letech 20. století v Uměleckoprůmyslovém museu v Kroměříži, jeho současné umístění se
nepodařilo zjistit.
977

P. Zimčík, též ředitel III řádu, sakristián a ředitel české Serafínské školy, zemřel (české) (Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937, MZA, E 24 Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37)
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Blíže neuvedený popis kláštera - NA, SÚC, 109.
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zejména svým obsahem z oblastí církevních a řádových dějin se pak dostaly do fondu knihovny dnešního Muzea Kroměřížska. 979)

979

Svátek, 1989, s. 134.
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Krupka, klášter františkánů
Klášter při chrámu Všech svatých v horském městě v severních Čechách bývá někdy
nepodloženě uváděn již v době předhusitské. 1) Ve skutečnosti byli františkáni do Krupky
uvedeni roku 1474. Stavba konventu a oprava kostela trvala nejméně do počátku 16. století,
starší kostel Všech svatých znovu vysvětil 27. dubna 1494 Jan Filipec jakožto řádový junior a pomocný olomoucký biskup. V noci 25. června 1527 náhle vzňal v klášteře požár
a strávil jeho obytnou část tak rychle, že se jeden řeholník nestačil zachránit a uhořel.2) Do
roku 1555 byl objekt z větší části opraven. Komunita však již byla oslabena odchodem
bratří k protestantství, a když se roku 1575 objevil v Krupce luteránský kazatel, vyprázdnil
se konvent obývaný již jen jeho kvardiánem docela a jeho příjmy byly rozděleny mezi dočasně zde působícího luteránského pastora a konvent v Kadani. 3) Nový majitel panství Jiří
Popel z Lobkowicz věnoval opuštěný konvent 30. dubna 1587 jezuitům, kteří se sem nastěhovali na podzim téhož roku. S několika přestávkami zde během 16. a 17. století skutečně
pobývali jezuité úspěšně odolávajíce restitučním nárokům františkánů, kteří se nároků na
dům vzdali až na kapitule v Bechyni roku 1673. Opuštěné zbytky kláštera byly v 18. století
rozebrány jako stavební materiál.
Ačkoli o přesnějším rozsahu františkánské knihovny v Krupce informace nemáme,
známe dva její knižní donátory. Prvním z nich byl někdy po roce 1482 Sigmund Hengst,
rodný bratr v Krupce působícího sakristiána bratra Víta. Pro předání daru - rukopisu
s rozličnými latinskými křesťanskými díly využil služby místního měšťana Jáchyma z
Malczen. 4) Pergamenový rukopis kázání o svatých od Jana Pistorise z Kamence zase bratřím věnoval roku 1486 plebán ve Frauensteinu jménem Kašpar.5) Podle poznámky na prvním listu se tato kniha nacházela posléze v místní jezuitské rezidenci, což spolu s osudem

1

Srov. Oliva, 1926. Klášter údajně založili rytířové z Trmic, poškozen měl být roku 1427 vojskem Prokopa
Holého.
2

Hallwich, 1868, s. 104.

3

Tamtéž, s. 131.

4

Papírový rukopis obsahující mj. Hermannus Tepelstensis. Stella clericorum a další díla o křesťanském životě, Statuta Ernesti, díla o svátostech (1482 a 1461, 23x16 cm) se po třicetileté válce stal součástí mikulovské
dietrichsteinské knihovny, dnes MZK Brno, sign. Mk 70. Viz Dokoupil, 1958, s. 121-124 včetně přepisu
provenience s dedikací.
5

1471, 31x21,5 cm, 1 malovaná iniciála. Dnes v NK. Dedikace zaznamenaná na vazbě viz Truhlář, 1905,
č. 1986, s. 445. Srov. též Hlaváček, 2002a ; týž, 2005, s. 101; týž, 2001, s. 50.

prvního zmíněného daru vyvolává hypotézu, že řeholníci při odchodu ponechali knihy
v klášteře, odkud je převzal Jiří Popel z Lobkowicz a částečně věnoval nově příchozím
jezuitům.

Kyjov, klášter kapucínů
První záměry povolat do města kapucíny měl jejich velký příznivce František kardinál Dietrichstein, který hodlal využívat parcely protestantských domů zkonfiskovaných po
Bílé hoře. Úmysl se však nezdařil a bratři přišli do Kyjova až o necelých sto let později.
V roce 1707 se městská rada v Kyjově rozhodla povolat kapucíny, kteří přišli do Kyjova
o tři léta poté za pomoci kvardiánů v Brně a Znojmě. Díky fundátorovi Janu Adamu
z Liechtensteina byl léta 1713 položen základní kámen hospice a první bratři se do něj nastěhovali za čtyři roky. Hotova tehdy byla ale jen část řeholního domu, stavba pokračovala
i nadále, kostel ani nezačal být budován. Ten vysvětil olomoucký světící biskup až v roce
1723, kdy byl mimo to kyjovský hospic přeměněn na klášter. Budovy byly určeny pro
22 bratří. Nebyl tedy nejmenší, ačkoli do dějin provincie nijak významně nezasáhl. V roce
1784 byl klášter zrušen, budovy koupilo město a sídlila v nich dívčí škola, učitelský domov
a špitál sv. Marina. Kostel se stal farním.
Téměř všechny dochované informace o knihovně se dovídáme z kyjovské klášterní
kroniky. 6) Ihned po příchodu kapucínů do města byly pořízeny první knihy pro pastorační
činnost, kázání i uctívání Boha. Částečně převedeno z jiných konventů, částečně zakoupeno bylo 23 titulů v asi padesáti svazcích. Známe několik jmen donátorů knih už z tohoto
období před dokončením stavby kláštera. Jako první věnoval svou osobní bibliotéku
v zmíněném roce 1713 hornoslezský farář Jan Gaier. O rok později přibyly ve fondu vzácné tisky a misály z rukou blíže neznámého kaplana Kristiána Wentzla. V roce 1717 odkázal
Jan Koblitius, farář v polské Wartě 418 svazků „krásné knihovny“ kapucínskému klášteru
v Nyse, za něž se kněží zavázali odsloužit 400 mší. Část z těchto děl se dostala přes Olomouc až do Kyjova, kde byl pak odsloužen odpovídající podíl zavázaných mší. Jiné knihy
daroval v roce 1718 Jan Poukar, farář z Milotic jižně od Kyjova nebo v roce 1722 brněnský
tiskař Jakub Maxmilián Svoboda štědrý zejména ke kapucínům v Brně. Dalším donátorem
byl Karel von Schellenberg, přední advokát markrabství moravského (1725, daroval 26 sv.

6

Historia & prothocollum Conventus Gaiensis 1599-1784 - MZA, Kapucíni Kyjov, rkp. 1.
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včetně třináctidílných spisů sv. Tomáše Akvinského). Kyjovský hejtman František Lang
odkázal v roce 1728, dva roky před svou smrtí, celou svou knihovnu. Knihy byly přivezeny
ve dvou truhlách a kromě jediné čistě politického tématu přijaty. Téhož roku věnovali nějaké tisky ještě mikulovský piarista P. Filip7) a farář v Nové Vsi Matěj Konečný.
Prostory knihovny se v kyjovském hospici nacházely v pravém jižním křídle kvadratury v přízemí v jedné místnosti společně se zimním refektářem.8) Šlo sice o druhou největší místnost v řeholním domě, avšak knihám zde zřejmě byla vyhrazena jen menší část několik polic okolo jedné ze stěn. V roce 1759 byla zřejmě knihovna utříděna, zinventarizována a do mnoha knih doplněn chybějící vlastnický přípis konventu.9)
Když se 14. října 1784 řeholníci dověděli o zrušení kláštera, byla jim ponechána na
vystěhování tříměsíční lhůta do ledna 1785. Během ledna a února byla většina konventního
vybavení rozprodána licitační komisí nebo rozkradena, přičemž „kostelní náčiní a skříně
z knihovny byly dány do prozatímní úschovy kyjovskému faráři“10) a jejich další osud není
znám. Samotného knihovního fondu se jako u ostatních klášterních knihoven na Moravě
ujal Jan Alois Hanke, který knihy prohlédl přímo na místě. Nalezl tehdy 951 svazků, což
vzhledem k počtu bratří konvent obývajících nebylo nijak mnoho. Mezi upotřebitelné nebo
starožitné zařadil Hanke 62 knih, z velké části z oblasti historie. Prodány byly společně
s knihovnou servitů ve dvou aukcích 30. listopadu 1789 a 2. ledna 1790 ve Veselí na Moravě za celkem 328 zlatých.

Liberec, hospic kapucínů
Pomineme-li současný klášter v Újezdě u Uničova vzniklý v 90. letech 20. století
přestavbou vesnické barokní fary, byl konvent v Liberci nejmladší a rovněž jediný kapucínský konvent vzniklý po josefínských reformách. V 80. letech 19. století se objevily první snahy o uvedení kapucínů do města. Po několikaletém kazatelském působení byl v roce
1911 založen hospic (popisovaný též jako kněžský dům) v sousedství čerstvě vysvěceného
jubilejního kostela císaře Františka Josefa zasvěceného sv. Maří Magdaleně. Po vyhnání
řeholníků byla budova pobořena a kostel přestal fungovat k bohoslužebným účelům, v roce
7

Pro více informací o něm srov. Fischer, 1985.

8

Srov. plánek kláštera podle K. Hlavinky in Foltýn a kol., 2005, s. 37.

9

Provenience kyjovských kapucínů z r. 1759 se dochovaly ve více svazcích ve fondu VK OL.

10

Hlavinka, 1947, s. 148.
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2005 je litoměřickým biskupstvím pronajat jako skladiště, v opraveném objektu hospice
sídlí od roku 2000 charitní domov pro matky v tísni.
Konvent se svým architektonickým vzhledem i vnitřním vybavením dosti lišil od
ostatních starších barokních domů, byť později přestavovaných. Platilo to bezpochyby i o
knihovně, přestože o ní nemáme téměř žádné zprávy. Lze předpokládat, že základem fondu
byly knihy nové a převážně německé, jen výjimečně se mezi ně dostal i starý tisk. Největší
objem knih tvořily tehdy aktuální díla kazatelská a katechetická sloužící kněžím při jejich
péči o věřící. Z konce fungování hospice známe alespoň rozsah fondu. Nedatované
a nepodepsané sdělení státní správy hovoří o 2.760 sv., obsáhlá zpráva Fr. Horáka o svozu
klášterních knihoven údaj zaokrouhluje na tři tisíce svazků.11) Podle svozových pravidel
měly být knihy převezeny do Státní studijní knihovny v Liberci. Vzhledem k obsahovému
a jazykovému charakteru souboru je ovšem pravděpodobné, že pokud byly některé knihy
zapsány do jejího fondu, jednalo se jen o velmi malý počet. Většina, prohlášená za bezcennou byla zničena.

Litoměřice, klášter kapucínů
Poprvé se toto město setkalo s kapucíny, když v něm v letech 1627-8 jako komisaři
pro protireformaci působili všestranný Valerián Magni z Milána (1586?-1661)12)
a František z Rozdražova.13) Definitivně přišli kapucíni do Litoměřic patrně roku 1635.
Teprve po uklidnění válečných událostí byl v letech 1647-1654 za podpory Františka Schlicka a Maxmiliána z Waldsteina postaven klášter, do té doby měli bratři jen provizorní
hospic. V témže roce pak začala stavba klášterního kostela sv. Ludmily. Samotný vzhled
budov se během staletí nijak výrazněji nezměnil, jedná se obvyklou jednopatrovou kvadraturu. Po zrušení kláštera r. 1950 se v nich usídlila škola, v současné době Soukromé střední
odborné učiliště.

11

Oba dokumenty - NA, SÚC, 56.

12

Kromě protireformačních aktivit, jež zachytil zejména ve vícekrát vydaném díle De acatholicorum credendi regula judicium se zabýval také filozofií (byl profesorem filozofie v Praze a Vídni, jeho nejznámější filozofické dílo je Opus philosophicum, 2 díly) a astronomií (mj. přijal a rozebíral teorie bývalého velkého odpůrce kapucínů G. Galilei). Proslul také jako odpůrce jezuitů, nově o něm viz např. Sousedík, Stanislav. Valerián Magni : kapitola z kulturních dějin Čech 17. století. Praha : Vyšehrad, 1983 nebo Cygan, Jerzy. Valerianus Magni (1586-1661) "Vita prima", operum recensio et bibliographia. Roma : Inst. historicum capuccinum, 1989
13

O jeho dílech vyšlých tiskem viz Buben, 2006, s. 449.
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Základní literaturu kazatelskou či liturgickou měli kapucíni jistě již ihned po příchodu do Litoměřic, nemáme však o tom žádných zpráv. Jinak je tomu ale po vystavění kláštera v polovině 17. století. Již od počátku se knihovna nacházela v místnosti v prvním patře
východního křídla nad refektářem, ihned u schodů, vedoucích z přízemí u vstupu do kostelního chóru. Od roku 1720 bylo upraveno 17 závor, mimo jiné od sakristie, kustodie nebo
pekárny hostií, aby byly zamykatelné na jeden, univerzální klíč. Ten měl v držení kvardián
a snad jeho zástupce a mohli tímto regulovat vstup do zmiňovaných prostor. Tato praxe se
evidentně osvědčila, neboť v roce 1731 byly pro tento klíč přizpůsobeny zámky i na dalších
dveřích včetně knihovny. 14)
V roce 1753 navrhoval provinciál Serafín z Głuchołaz přestavbu konventu. Plán výstavby nového traktu cel nebyl sice realizován, změny s týkaly jen sakristie a chóru. Kromě
toho ale dosavadní knihovní místnost již nestačila pojmout celý obsah rozrůstajícího se
fondu, proto byla zbořena zeď mezi ní a sousední celou. Prostor pro knihy se takto zdvojnásobil a postačoval až do počátku 20. století, jak je popsáno níže. 15)
Něco o dobrodincích. Celou knihovnu různého obsahu a žánru po zesnulém Michaelu
Leopoldu Schrammelovi, farářovi v lužickém Njeswačidlu (Neschwitz) předal bratřím roku
1641 první litoměřický biskup Maxmilián Rudolf Schleinitz.16) Dalším litoměřickým biskupem štědrým ke kapucínům byl o více než sto let později, roku 1766 Emanuel Arnošt
hrabě z Waldsteina. Mezi jím darovanými byly ovšem i knihy s věroučnými chybami, které
nebyly přijaty, z čehož lze usoudit, že nešlo o vlastní biskupovy knihy ale spíše
o konfiskáty z různých knihoven obsahujících rovněž protestantskou literaturu. Zamítnutí
části daru tehdy musel schválit provinciál Firmián Beer z Neustadtu ve Falcku. Zato knihy
přijaté byly řádně označeny jménem donátora.17) Výrazně skromnější, jen tři foliové svazky
obsahující, byl dar od blíže neidentifikované paní Brochvedlové v roce 1766.18)
O zajímavější díla se knihovna rozrostla díky daru litoměřického měšťana Václava Libertina. Jeho úplný rozsah ani obsah neznáme. Součástí však byly tři pozdně středověké rukopisy a patrně i další větší či menší množství knih.

14

Pamětní kniha kláštera, s. 13, 31 - SOA Litoměřice, Kapucíni Litoměřice, 1.

15

Kapucínské anály. Sv. 21, rok 1753, s. 277-278. Plán kláštera - NA, ŘK, M20 (viz obr. příloha).

16

Darovací listina z 29.11.1671 s biskupskou pečetí - NA, ŘK, 245, Litoměřice C2.

17

„Haec biblia nobis donata munificentia...“ + titul biskupa s chronogramem - NA, ŘK, 245, Litoměřice E.

18

Pamětní kniha kláštera, s. 124 - SOA Litoměřice, Kapucíni Litoměřice, 1.
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Zájem o knihovnu postupně upadal, chyběl bratr, který by o ni řádně pečoval. Od počátku 18. století nebylo o fond nijak postaráno, nově pořízené knihy nebyly označeny ani
osignovány, vše se měnilo v změť. První změna k lepšímu nastala v roce 1724, kdy bylo po
letech zpracováno 14 foliových svazků. 19) Knih se patrně ujal někdo ze schopných a této
práci odevzdaných bratří, neboť následujícího roku byla provedena kompletní revize
a velký počet přírůstků z posledních více než dvaceti let zaznamenán do soupisu.20) Z této
informace ovšem dále vyplývá, že i v 17. století bylo o knihovnu pečováno a svazky byly
pořádány a popisovány, jen nevíme jak.
Z první poloviny 18. století, konkrétně z roku 1734, se už dochoval i katalog.21) Jeho
svazek ve své první části o 78 stranách eviduje celkem 1370 knih. Záznamy jsou jako obvykle oborově seřazeny do 22 tříd podle jednotlivých písmen a dále dle formátu. Pozoruhodný je relativně velký počet knih v českém jazyce (96 svazků pod písmenem X). Dosvědčuje to, že město Litoměřice bylo v té době ještě převážně české a dosud nedošlo
k jeho výraznému poněmčení. Přestože vročení knih je v katalogu často chybné a objevují
se v něm nereálné roky jako 1324 nebo 1338, lze přibližně odhadnout počet prvotisků na
15 a tisků z 16. století na 140 svazků. Druhá část katalogu, který byl později doplňován až
do konce 18. století, obsahuje čtyři rejstříky: autorské dle křestního jména, dle příjmení
a dva názvové: zvlášť pro latinské a zvlášť pro německé tituly.
V klášteře se některé knihy nenacházely jen v popisované místnosti knihovny, ale
i na jiných vhodných místech. Například v refektáři byla duchovní literatura určená
k předčítání při jídle, tituly k rozjímání uložili řeholníci mimo jiné v sakristii nebo kapli pro
nemocné, některé svazky z neznámých důvodů ukládali do konventního archivu rovněž
v prvním patře. Tyto informace známe z klášterních inventářů z let 1853 a 1908, které popisují i skříně v samotné knihovně.22) Místnost byla plně využita, celkem pět skříní o šesti
policích bylo kolem všech stěn i mezi okny, další police se nacházely i nad okny a dveřmi.
Skřínky pod okny se daly uzamknout na klíč, sloužily tedy pro uložení zakázané literatury.
V důsledku stále se snižující ceny knih se ale fond v průběhu 19. století hojně rozrůstal a knihy opět nebylo kam ukládat. Proto byly počátkem 20. století pořízeny nové skříně
19

Tamtéž, s. 55.

20

Doslovně „Index librorum“, tamtéž, s. 28.

21

Index librorum bibliothecae patrum Capucinorum Conventus Litomericensis renovatus ... 1734 - SOA
Litoměřice, Kapucíni Litoměřice, 4.
22

Inventář kláštera z r.1853 - SOA Litoměřice, Kapucíni Litoměřice, 48; Inventář z r. 1908 - NA, ŘK, 245,
Litoměřice A 21.
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buď doprostřed místnosti nebo pro jiný pokoj. Všechny přírůstky přibližně od poloviny
19. století byly pak uloženy v nich, zvláštním způsobem osignovány a v roce 1919 zkatalogizovány. 23) Tento katalog byl pak doplňován až do zrušení kláštera v roce 1950. Těchto
dodatků však není mnoho a zdaleka ne všechny nové přírůstky byly tedy řádně evidovány.
Podrobný osud knih po sistaci kláštera roku 1950 nám není znám. Z vícekrát již citované Zprávy o svozu klášterních knihoven se však dovídáme přibližný rozsah fondu 5000 svazků. Vzácné knihy byly tehdy převezeny do depozitářů pražské Národní
a univerzitní knihovny, osud novější literatury zůstává nezjištěný. Po restituování dochované části sbírky se v hradčanské Provinční knihovně kapucínů dnes nachází 2122 starých
tisků včetně 25 svazků inkunábulí z největší části německého původu.24) Mimo to však
pozornost zasluhují čtyři pozdně středověké rukopisy, což je největší známý počet mezi
českými kapucínskými knihovnami. 25) Nejstarším z počátku 15. století je nedělní postila
pro letní období s pozoruhodnou gotickou řezanou vazbou.26) Další tři byly vytvořeny koncem 15. století, pochází ze zmíněného daru V. Libertina, jsou z téže vazačské díly
a všechny jsou v německém jazyce a s chudou výzdobou omezenou jen na červenou rubrikaci. Společně s několika novějšími rukopisy jsou uloženy v Národní knihovně.

Mariánská u Jáchymova, hospic kapucínů
Hospic vznikl v polovině 18. století vedle staršího, v roce 1699 vysvěceného mariánského poutního kostela tehdy zvaného Mariathal, čtyři kilometry jihozápadně od Jáchymova. Dříve populární mariánské poutní místo v důsledku šířícího se protestantismu klesalo
na významu a vyžadovalo si obnovení a dobrou duchovní správu. V roce 1754 povolila
císařovna Marie Terezie kapucínům místní duchovní péči a téhož roku byli tito řeholníci do
23

Nově získané knihy byly roztříděny do tří kategorií: A- Predigwerke (379 titulů v 969 svazcích), B - Theologische Werke (282 titulů v 179 sv.), C - Ascese (131 titulů v 179 sv.). Přírůstek během 19. a počátku 20. byl
tedy asi 792 titulů v 1598 svazcích. Katalog uložen v SOA Litoměřice, Kapucíni Litoměřice, 48.

24

Ve fondu je celkem 53 jistých i pravděpodobných inkunábulí, jen šest je italských, dva rakouské a dva
švýcarské. Českého původu je jediný tisk, velmi pečlivě vytištěný a pravděpodobně ve velkém nákladu vydaný: Canis, Johanes Jacobus. De modo studendi in utroque iurae. Brunae : [C. Stahel et M. Preinlein], 1488.
GW 5976. Hain 4325. Louda 495. Dokoupil, 1970, č. 313; Dokoupil, 1970a, č. 6.

25

Podrobný popis viz Petr, 1993. Viz též Urbánková, 1957, s. 64 zmiňující tehdy následující manuskripty
tehdy nově ve správě národní knihovny: Buch von den zehn Geboten mit Auslegungen (Ms. 6); Johannes
Nider: Die vierundzwanzig gulden Harphen (Ms 4); Sermones super evangelia dominicalia (Ms. 5)
v zajímavé
26

Řezaná vazba obsahuje dekoračními prvky z doby Václava IV. (ledňáček, W a král. koruna).Popis vazby
viz Hamanová, 1959, s. 36, obr. příl. 15.
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Mariánské slavnostně uvedeni. Stavba však pokračovala až do roku 1765, kdy byla hotova
celá kvadratura. Mimo poutního kostelíka byl vysvěcen ještě chrám řádový. Vrcholu svého
působení dosáhl hospic již v 18. století. Počet řeholníků v průběhu devatenáctého století
klesl na sedm, později pět, v polovině 20. století zde žili jen dva bratři. Konvent byl zrušen
9. září 1948 jako první z klášterů po únorovém převratu. Údajně totiž přijímal osoby hledané československým státem a ukrýval zbraně. V dalších letech sloužil objekt jako vězeňský
tábor. Přes svůj dosti zachovalý stav byl konvent spolu s oběma kostely v létě 1965 odstřelen.
Nejstarší zjištěná zpráva o knihovně v Mariánské pochází až z roku 1821. Tehdejší
inventář kostela a kláštera27) eviduje 650 knih ve čtyřech skříních. Knihovna se nacházela
v prvním poschodí a pravděpodobně neobsahovala žádnou zvláštní výzdobu.
Ve 30. letech 20. století byl sepsán jmenný lístkový katalog na předtištěných lístcích,
dnes dochovaný v Provinční knihovně na Hradčanech. Eviduje přibližně 2500 záznamů
o třech tisících svazcích. Tři čtvrtiny fondu pocházely z 20. století, což svědčí o jeho aktuálnosti a užívání. Ve sbírce byly ale i tisky starší, z 18., 19., méně již ze 17. století. Jazykově se jedná o tisky německé a latinské, českých je minimum, neboť v Mariánské ani nebyla
potřeba česky kázat nebo vést lid. V téže době byly patrně knihy označeny prostým tištěným exlibris s orámovaným textem „Bibliothek der Kapuziner, Mariasorg“, k němuž řeholníci připojovali signaturu (písmeno a pořadové číslo).
Po zrušení kláštera v roce 1950 přešly knihy pod správu Státní studijní knihovny
v Plzni. Přibližně pět tisíc svazků bylo nejprve deponováno společně se sokolovskou kapucínskou knihovnou v klášteře v Teplé a teprve později převezeno do Plzně.28) Nalezen byl
jeden prvotisk, který spolu se dvěma krucifixy převzalo Uměleckoprůmyslové muzeum
v Praze.29) Do kapucínské Provinční knihovny bylo v 90. letech vráceno přibližně
2500 svazků. Na rozdíl od většiny ostatních se jedná především o novější německou literaturu z 19. a 20. století, starých tisků je mezi nimi velmi málo.

27

NA, ŘK, č. 272.
Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven v Čechách a na Moravě. 31.3.1952; Viz
též Blažková, 1993.
28

29

Joannes de Platea. Commentaria in quatuor libros institutionum. 1488. Viz NA, SÚC, 109 nebo Podrobná
zpráva o svozu cenností z VS - NA, SÚC, č. 108.
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Mělník, hospic kapucínů
Jako i v řadě jiných případů se kapucíni v tomto středočeském městě usídlili díky své
kazatelské a duchovní činnosti v lokalitě již před zřízením konventu. Získali si přízeň obyvatel města, vdova Marie Terezie Čebišová z Falkenberku jim nabídla svůj dům a v září
1750 byli slavnostně uvedeni do města. Záhy získali i okolní pozemky, takže mohli svůj
nově založený hospic rozšířit o další budovu a postavit kostel Čtrnácti svatých pomocníků.
Konvent přečkal josefínské reformy, několik kněží mohlo na místě působit až do roku
1950. Dnes v objektu sídlí Regionální muzeum.
O vybudování mělnického hospice i počáteční rozvoj jeho činnost, mj. vznik v okolí
proslulého kultu Pražského Jezulátka, se zasloužil jeho první superior, pozdější třikrát zvolený provinciál i generální ministr kapucínského řádu Serafín Melcher z Głuchołaz. Závěr
svého života před smrtí 24. října 1763 strávil opět na Mělníce. I když o tom nemáme žádné
zprávy, bezpochyby si udržoval pro svou práci i své vlastní knihy, které po jeho odchodu
mohly v mělnickém hospici zůstat.
Konkrétní a vlastně jediné informace o knihovně před zrušením hospice máme až
z 1. poloviny 19. století. Superior konventu Pavel Palanek zpracoval v roce 1838 velmi
přehledný katalog, který obsahoval 245 titulů z 15.-19. století v 300 svazcích. 30) Soupis byl
doplňován nejméně do roku 1855, kdy fond čítal 296 titulů v 386 svazcích. Číslo je to nízké, avšak přiměřené faktu, že v domě v 19. století pobývalo jen několik kněží zaměstnaných duchovní správou v kostele i v okolí. Tento svazkový katalog foliového formátu obsahuje celkem 237 listů, popsáno je však pouze 14 na začátku a pak 6 dalších uprostřed.
P. Palanek měl evidentně s knihovnou větší plány, zůstaly však nenaplněny, přestože podle
poznámek u záznamů sám nakoupil několik desítek knih. Signování svazků bylo prosté,
knihy získaly jen pořadové číslo, vzhledem k malému rozsahu fondu to postačovalo.
Když došlo v roce 1950 ke zrušení konventu, čítal mělnický fond asi tři tisíce svaz312)

ků.

Převezeny byly do depozitářů Národní a univerzitní knihovny v Praze, kde patrně

zůstaly dodnes.

30

Catalogus bibliothecae inceptae in Hospitio Melnicensi Cap., curatu Pauli Palanek, superioris anno 1838 SOA Mělník, Klášter kapucínů v Mělníku, 7. Katalog eviduje rovněž donátory knihovny, ovšem jen jejich
příjmení. Největšími byli pánové Ugka, Laska, Swoboda, Kořinek a Remig.

31

Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven v Čechách a na Moravě. 31.3.1952.
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Mikulov, klášter kapucínů
Celé dějiny Mikulovských kapucínů jsou spjaty s rodem Dietrichsteinů, majitelů
místního dominia i obyvatelů mikulovského zámku. Bylo tomu tak i na počátku, když řeholníky pozval do města v roce 1611 František kardinál Dietrichstein. Rok se táhly spory
o místo pro klášter a poté bylo definitivně rozhodnuto o jeho umístění uvnitř hradeb. Spolu
s klášterem byl v následujících letech postaven i konventní kostel. Zásadní změnu ovšem
přinesla stavba Loretánské kaple v sousedství kláštera zahájená v roce 1623, kterou pak
zmíněný olomoucký biskup svěřil do péče kapucínům. Nad kaplí byl později vystavěn kostel sv. Anny vysvěcený roku 1656, který domeček Santa Casa celý zakryl, takže se ocitl
v jeho interiéru. Mikulovská Loreta se stala velmi oblíbeným a navštěvovaným poutním
místem. Jak bylo zmíněno, duchovní starost o zástupy poutníků byla úkolem kapucínů,
čímž se právě stali v Mikulově proslulí. V klášteře pobývalo okolo 30 až 35 řeholníků.
Tragickým dnem se pro klášter i město stalo 14. září 1784, kdy kolem poledne vypukl veliký požár. Většina domů včetně konventu lehla popelem. 5. listopadu poté
28 řeholníků město definitivně opustilo a pozemky byly rozprodány pro stavbu jiných domů. Podle ústní tradice způsobili požár právě bratři kapucíni, konkrétně jejich kuchař, když
připravoval pokrm pro poutníky a rozpálený oheň příliš vystříkl na v blízkosti uložené seno, které se vzňalo.
U zrodu mikulovské knihovny, stejně jako v případě celého kláštera, stál kardinál Dietrichstein. Velikost jeho daru nám zůstává zahalena, víme jen, že přinejmenším část svých
knih věnoval v roce 1624.32) Na více než 150 let tak v Mikulově zůstalo několik svazků torzo ze zámecké knihovny, kterou na sklonku třicetileté války celou ukradla švédská vojska.33) V roce 1686 byl z příkazu knížete Friedricha Dietrichsteina zchátralý klášter zbořen
a nahrazen novým, v němž bylo roku 1688 též zřízeno řádové studium filozofie, o rok později změněné na teologii. Se studiem se v Mikulově setkáváme s určitými přestávkami
i během 18. stol. 34) Z popisu nově postavené budovy řeholního domu se dovídáme, že se
knihovna nacházela vedle sekretariátu a provincialátu v křídle sousedícím s klášterní za-

32

Podle provenienčních zápisů v knihách Staré knihovně brněnských kapucínů a ve VK OL, sign. II. 48.514.

33

O vzniku i osudech knihovny kard. Dietrichsteina viz Balcárek, 1999 nebo Dokoupil, Vladislav. Soupis
rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny. Praha : SNP, 1958, zejm. s. 14-16.
34

Viz Zahradník, Pavel a Macek, Petr In Foltýn, D. a kol 2005. s. 426) V roce 1747 zde fungovala studia
dogmaticko-scholastické teologie s lektorem Gandolphem z Hradce Králové a téhož roku je ukončili dva
absolventi. Jejich teze vytiskl v Brně kapucínský dobrodinec Jakub Maxmilián Svoboda - viz Dokoupil, 1978,
č. 1747/7.
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hradou. Měla klenutý strop, což naznačuje její výjimečné postavení mezi ostatními místnostmi a vedly do ní dvoukřídlé železné dveře s malým okénkem, usazené v kamenném
ostění. 35)
Knihovna se v 17. století rozrůstala o dary místních farářů i mikulovského kláštera
augustiniánů kanovníků, kteří se postarali o „vylepšení knihovny“ patrně nákupem nových
přírůstků.36) Při rekonstrukci oltáře v kostele v létě 1747 sloužila na čas knihovna rovněž
jako modlitební chór. Z toho lze soudit, že se nejednalo o příliš malou místnost, když se do
ní vešli i všichni bratři na hodinkách, snad i výzdoba byla solidní nebo alespoň
v prostorách pořádek, když byla pro modlitby vybrána právě ona.37)
Jako obvykle časem i v Mikulově již knihovní prostory nedostačovaly, takže byla
v roce 1765 společně s pekárnou hostií a místností pro setkávání bratří zřízena nová bibliotéka, kam byla část fondu přemístěna. 38) Mezitím ovšem ještě kapucíni přišli o část své
knihovny po dobytí města švédským vojskem 17. dubna 1745. Podrobnější zprávy se nezachovaly, pouze do jednoho z prvotisků je připsána poznámka, že svazek byl zabaven při
obléhání města, poté vojáky odvezen do Brna a teprve po uklidnění poměrů navrácen kapucínům. Zůstal již však v brněnském konventu.39) Větší množství knih ještě stačil pro společnou sbírku pořídit lektor teologie a v letech 1762-65 a 1774-77 kvardián Edmund Esinger z Perné.40)
Osud mikulovského kapucínského kláštera končí katastrofickým požárem na podzim
1784, většina pramenů hovoří o totálním zničení budov i jejich výbavy. Snad jen sem tam
zachované kostelní roucho nebo jiné věci zachráněné z kostela byly uloženy v zámku. 41)
Ale překvapivě také knihovna nebo přinejmenším její nezanedbatelná část ve starší místnosti ze 17. století díky prozřetelnosti řeholníků mikulovskou ohnivou pohromu přežila.
Roku 1749 bylo totiž nad ní postaveno nové schodiště, do něhož byl zabudován vodovod

35

NA, ŘK, 294, signatura B8; Monumenta familiae Nicolsburgensis Ord. Min. S. P. Franc. Capucinorum.
1769-84, část B - MZA, Rodinný archiv Dietrichsteinů, č. 605.

36

.Cit. Monumenta familiae Nicolsburgensis..., část B.

37

Tamtéž.

38

Kapucínské anály. Sv. 21, 1765, 819.

39

Poznámka o osudu knihy: “Loci Capuc. Nicholspurg. Iste liber fuit raptus in obsidione Nikolspurgicae,
deinde Brunae venditus a militibus, postermo restitutus nostris fratribus“ je zapsána v prvotisku brněnských
kapucínů Gritsch, J. Quadragesimale. 1486, deponát v MZK.
40

„Edmundus Bergensis“ nebo „Edmundus a Montibus. Perná - obec severně od Mikulova. Podle provenienčních zápisů v knihách Staré knihovně brněnských kapucínů.
41

Schubert, 1900, s. 330-331.
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právě pro případ požáru. V případě neštěstí mohla voda stékat na hořící knihy a poté chodbou odtékat do Loretánské kaple. Vodovod byl měděný a řemeslník mědikovec dostal od
bratří za materiál a práci na něm 130 zlatých. 42) Jistou zásluhu na záchraně fondu mohl mít
též tehdejší sváteční a ranní kazatel Viktor, který přinejmenším před plameny zachránil
z refektáře knihy čtené při jídle.43)
Rovněž pozdější prameny vycházející z materiálů uchovaných tehdy v archivu olomoucké univerzitní knihovny44) popisují okolnosti zabavení a revize fondu Janem Aloisem
Hankem stejným způsobem, jako u jiných moravských biblioték. Při přebírání fondu
v srpnu 1786 v něm J.A. Hanke údajně nalezl 2698 svazků, mezi nimi 17 novodobých rukopisů a 49 typografických starožitností. I poté co odstranil „bezcennou změť“ zbyl překvapivě velký počet, konkrétně 956 kompletních tisků, jimž Hanke připisoval určitou hodnotu. Dosvědčovalo by to solidní kvalitu knihovny mikulovských kapucínů, kde se kromě
90 procent teologické literatury nacházela i díla historická nebo jazykovědná. Po tomto
vytřídění byly do vídeňské dvorské knihovny poslány čtyři prvotisky italského
a německého původu a Melantrichova česká bible z roku 1577.45) Jeden konvolut s třemi
prvotisky od mikulovských kapucínů se dochoval také ve Vědecké knihovně
v Olomouci. 46)

Mnichovo Hradiště, klášter kapucínů
Kapucínský klášter v Hradišti založil majitel místního panství Arnošt Josef hrabě
z Waldsteina, který si přál mít tyto řeholníky ve své blízkosti a jako parcelu vybral místo na
okraji své zámecké zahrady. Po povolení kapituly, arcibiskupství i panovníka přišli
v červenci 1690 do města první řeholníci. Během pěti let proběhla výstavba kostela Tří
králů a kláštera určeného pro 20 až 22 bratří. Díky zázraku - ochraně před morovou epide-

42

Cit. Monumenta familiae Nicolsburgensis..., část B.

43

Podle přípisů na předsádkách tisků v Staré knihovně brněnského kapucínského kláštera, sign. 03 E 42, 09 A
07. Hypoteticky může být uvedený kazatel P. Viktor totožný s Viktorem Lippertem z Karlových Varů (17281997, obláčka 1744, viz též kapitola o olomouckém konventu, kde byl P. Lippert kvardiánem a založil knihovnu).
44

Schubert, 1900, s. 330-331.

45

Seznam těchto odevzdaných tisků publikoval A. Schubert, 1897, s. 46. Tři prvotisky se podařilo nalézt
v Österreichische Nationalbibliothek - sign. 16 F 28, 23 D 6, 17 B 10. Viz též ZA Opava, pobočka Olomouc,
fond Státní vědecká knihovna Olomouc, 1786, č. 50a.
46

VK OL, signatura 60.658. Viz Louda, 1956, č. 33, 1010 a 1086.
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mií - se u kapucínů rozšířil kult sv. Anny, proto byla v letech 1722-24 postavena
v návaznosti na kostel kaple sv. Anny financovaná hraběnkou Markétou z Waldsteina. Za
císaře Josefa II. byl klášter zrušen, bratři jej opustili někdy v průběhu roku 1786, vnitřní
vybavení tehdy poničil požár. Při rozprodeji majetku Náboženské matice, jíž nyní budovy
náležely, je získal zámecký pán Vincenc z Waldsteina. Kapucíni proto mohli doživotně
v bývalém konventu zůstat a teprve v roce 1812 byla zbořena dělící zeď se zámeckou zahradou a v domě zřízeny úřednické byty.
Poté co se kapucíni na pozvání Arnošta z Waldsteina usídlili ve městě, získali
k dispozici všechny prostředky k běžnému životu. Postrádali ale ještě knihy pro rozjímání
a studium, proto jim bylo v dubnu 1692 posláno 18 knih teologických či asketických
z hradčanského kláštera, prvotní základ místní knihovny. 47) Nezbytný byl rovněž pro fungování menší klášterní školy doložené zde roku 1699.48) O dalších přírůstcích víme z roku
1710, kdy mnichovohradišťský farář Jan Bedřich Müllenhoff odkázal v poslední vůli šest
knih od italského dominikána Angela Paciuchelli. Tato díla však již místní kapucíni vlastnili a proto je předali faráři v Bělé pod Bezdězem. Další knihy odkázal farář Müllenhoff
svému synovci Františku Arnoštovi pod podmínkou, budou-li mu sloužit ke studiu. Poté co
F. Arnošt skončil školu, skutečně předal 19 svazků kapucínům. 49) Dalších několik knih
daroval při vstupu do noviciátu Filip Teichman, řeholním jménem bratr Erhard.50) Český
medicínský rukopis „Lékařství na rozličné neduhy abecedně sestavené“ psaný v roce 1721
věnoval řeholníkům někdy v následujících třech letech diecézní kněz Jakub Augusta, rodný
bratr kapucína Barnabáše z Vyškova.51)
Dosud zmiňované informace se týkaly vždy jen několika svazků. Zásadní změna nastala, když se u hradišťských kapucínů objevuje bohatá vdova Marie Markéta z Waldsteina.
Jako hraběnka Czerninová z Chudenic a snad nejbohatší nevěsta v Čechách se v roce 1704
vdala za mladého, ale nadějného císařského radu Františka Josefa z Waldsteina. Jejich sídlo, nedávno přestavěný a rozšířený hradišťský zámek, se stal místem setkávání šlechty při
bohatých hostinách, kdy se na výdajích nešetřilo a ani nemuselo. Tehdy hraběnka Markéta
svými sousedy kapucíny spíše pohrdala.

47
48

Kapucínské anály. Sv. 10, 1692, s. 347-348; NA, ŘK, 301, signatura A4.
Mokres, 2000.

49

Kapucínské anály. Sv. 14, 1710, s. 698-700; NA, ŘK, 301, A4.

50

Narozen 1.5. 1694 v Praze, zemřel 9.9. 1760 v Sušici. Viz NA, ŘK, 301, A4.

51

Dnes v NK. Viz Truhlář, 1906, č. 400.
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Obrat u ní nastal, až do kláštera u zámku přišel nový kazatel, bratr Jan Maria z Kutné
Hory, který se stal jejím zpovědníkem. Obdařen pravým Duchem na hraběnku natolik zapůsobil, že přestala toužit po světských krásách. Místo tisíců zlatých za věci pomíjivé začala tyto peníze dávat pro dobré účely. Oblíbila si P. Jana natolik, že si získala povolení provinciála k jeho stálému přebývání na zámku a v roce 1724 i povolení papeže Benedikta XIII., aby mohla s řádným doprovodem navštěvovat řeholníky v jejich klášterní klauzuře. Právem je tato šlechtična přezdívána „máti kapucínů“, a to i přesto, že na určitou dobu
na tyto řeholníky zanevřela, neboť se údajně podíleli na šíření pomluv o její osobě a rodině.
Největším obnosem přispěla k přestavbě pražské Lorety, kostela Narození Páně. Tento její
dar, včetně vzácných liturgických předmětů a mší, odhaduje autor kapucínských letopisů na
30 tisíc zlatých.52) Její zásluhou byl přestavěn kostel v Hradišti a zřízen hospic v Českém
Brodě, díky její iniciativě vznikl klášter v Třebíči. Jen pro pražskou oslavu beatifikace kapucína Fidela ze Sigmaringen darovala 6 tisíc zlatých.
V roce 1720 se hraběnka zavázala podporovat hradčanskou knihovnu a o dva roky
později sepsala poslední vůli odkazujíce vlastní knihy kapucínům. Neméně štědrá byla i za
další dva roky, kdy darovala 5 tisíc zlatých na zřízení nové kapucínské knihovny
v Mnichově Hradišti a nákup knih pro ni. Zároveň zřídila za tisíc zlatých nadaci, ze které
zavázala své potomky vyplácet ročně padesát zlatých na udržování hraišťské bibliotéky. 53)
Dne 4. července 1728 hraběnka Markéta umírá. Podle jejího přání bylo tělo zesnulé oblečené do kapucínského hábitu s alžbětinským čepcem bez zvláštních obřadů pohřbeno
v hradčanské Loretě. Její knihy byly definitivně předány řádu, tím ale ještě celá záležitost
neskončila. O rok později při vizitaci provinciál Kryšpín Höhel (Höll) z Čilce zjistil, že si
hraběnčini synové Arnošt a Jan Josef odnesli z hradišťské konventní knihovny 19 bohatě
ilustrovaných foliových svazků historického díla Theatrum europaeum z dílny frankfurtského rytce a tiskaře Matouše Meriana staršího. Až dalšímu provinciálovi Kolomanu Kernerovi z Olomouce se následujícího roku podařilo přesvědčit hraběte Arnošta, aby listinou
z 1. září knihy ponechal klášteru.54) O deset let později se ale Arnošt z Waldsteina začal
znovu o folianty Theatrum europaeum ucházet. I přes drobné nedostatky v písemnostech se
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podařilo provinciálovi Václavovi Pfefferovi ze Strakonic vlastnictví obhájit. 55) Arnoštův
bratr Jan však definitivně uznal právo řádu na knihovnu své matky až v roce 1748.56) Tehdy
již patřil mezi sympatizanty kapucínů, neboť po smrti své manželky Josefy rozené
z Trauttmansdorffu 12. října 1757 sám vstoupil do jejich noviciátu.57)
Nové přírůstky získané díky štědrosti hraběnky z Waldsteina byly kapucíny přijaty,
ale více jim bratři nevěnovali žádnou pozornost. Klášterní kronika hovoří o knihovně „zcela rozházené a nesetříděné, bez katalogu.“58) V prosinci 1752 proto začala být zřizována
knihovna nová,59) vzhledem k zimnímu času šlo spíše o vnitřní vybavení místnosti než stavební úpravy. V průběhu února následujícího roku pak byly knihy roztříděny do jednotlivých oborových tříd a následně vytvořen jejich soupis. Současně neznámý bratr utřídil
i samotné knihy, jejich hřbety šedě natřel a označil je černou signaturou - písmenem oboru
a pořadovým arabským číslem. Výsledkem této práce byl též katalog psaný roku 1754,
jehož autorem byl místní kvardián Stanislav ze Šatova (Schattau).60) Rozdělen je do obvyklých oborů zastoupených písmeny, s výjimkou jinak neobvykle samostatně zařazených knih
s modlitbami. P. Stanislav ovšem skončil svou práci u lékařských knih (Q) a soupis tak
zůstal nedopsán, přesto zaznamenává asi 2 tisíce svazků. Relativně velké množství literatury politické i ze světských dějin a nízký počet kazatelských děl zapsaných v katalogu by
poukazovaly na skutečnost, že skutečně velkou část fondu tvořil dar Markéty z Waldsteina.
Kromě třídících prací bylo potřeba ještě vyřadit a odstěhovat knihy cizí, konkrétně
místního děkana Antonína Kuchelského. V klášteře ležely celkem dvanáct let
a P. Kuchelský si je k bratřím uložil jako do bezpečného místa při pruských nájezdech. Vše
to ovšem konal ve spěchu, bez soupisu a potvrzení, což posléze vytřiďování jeho knih
značně ztížilo, neboť obsazení řeholní rodiny v Hradišti se během těch dvanácti let zcela
změnilo, jediný jakýsi soupis měl jinde žijící kněz Benedikt z Prahy. Celá záležitost měla
být asi zahalena tajemstvím, z něhož měl některý z bratří osobní prospěch, neboť
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56
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P. Benedikt se opakovaně zdráhal soupis poslat hradišťskému kvardiánovi a poslední věty
popisující tuto událost v klášterní kronice jsou zaškrtány.61)
Dva drobné požáry v letech 1738 a 1752 vážněji klášteru ani knihovně neuškodily. 62)
Zajímavý pokus obnovit tradici středověkého mnišského písemnictví vyzkoušel v roce
1763 místní kvardián, když ustanovil psaní jako zvláštní práci řeholníky, pro jejich vhodné
zaměstnání a boj proti zahálce. 63) Jak jeho úsilí dopadlo, již prameny mlčí, ani se nesetkáváme s podobnými snahami u kapucínů jinde. Příčinou mu snad bylo i do klášterních kruhů
se postupně šířící osvícenství nebo naopak objevující se kritiky neužitečnosti řeholníků
vrcholící v blízkých josefínských reformách. Nezapomněl ovšem ani na knihovnu, do níž
v témže roce za úctyhodných 100 zlatých zakoupil různé německé a latinské kazatelské
knihy, mezi nimi též dílo kapucína Martiana z Insbrucku.64)
Jak probíhaly přípravy zabrání knihovny při rušení kláštera víme z kapucínských letopisů docela podrobně. V listopadu 1785 navštívil konvent komisař mladoboleslavského
okresu Vokoun, aby přikázal sepsání katalogu, podle něhož měly být knihy předány.
7. ledna příštího roku se z mandátu zemského gubernia dostavil do kláštera další boleslavský komisař Feterle a žádal po knihovníkovi Martinu z Loun přísahu, že žádná kniha dle
inventáře z listopadu nebude odnesena. Bratr Martin se rozhodl, že v refektáři před krucifixem a dvěma zapálenými svíčkami přečte komisaři řádové konstituce, které mu takovýto
skutek nedovolovaly. Ten však trval na svém a knihovník byl donucen za přítomnosti
kvardiána přísahu podepsat. Slíbený katalog ovšem ještě nebyl hotov, proto jej Feterle přikázal dokončit, aby mohly být knihy odneseny. Dále komisař oznámil, ať každý kněz napíše na zvláštní list papíru, jaké tituly potřebuje pro svou službu. Podle nich bude kvardiánem
sepsána „pokorná žádost“ guberniu, aby tyto knihy mohly být ponechány na místě. Ihned
po Feterleho odchodu se místní představený Eugenián Petzold pustil do psaní vyžádaných
dokumentů a 15. ledna byl soupis knih i listiny kněží doručeny na okresní úřad v Mladé
Boleslavi. 65) Díky péči Waldsteinů však byly tyto formality zbytečné, knihovna byla
v klášteře zachována až do jeho vymření roku 1812.
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Jistou škodu nejen v bibliotéce způsobili dva vojenští jezdci, kteří někdy během napoleonských válek, snad roku 1799 vtrhli zrána do kláštera a odnesli pro svůj regiment
údajně vše hodnotné co nalezli v cele kvardiána i ostatních bratří, návštěvních místnostech,
oratoři a knihovně. 66) Rozhodně však nezmizely všechny svazky, klášterní knihovna fungovala nadále. Informace o ní v tomto posledním období též doplňuje kniha příjmů
a vydání kláštera z let 1782-1806.67) Knihovna měla v tomto období celkem tři příjmy: nejprve nevelkých 36 krejcarů věnovaných knihkupcem pro nákup několika knih jistě v jeho
vlastním obchodě a poté dva větší dary po 40 zlatých z let 1786 a 1804. Šest uvedených
výdajů za nákup knih či knihvazače nebylo kvůli vymírající hradišťské komunitě i klesající
ceně knihy nijak vysokých, obvykle několik desítek krejcarů, nejvíce 1,5 florénu. Kam se
podělo věnovaných 80 zlatých, pramen mlčí. Kromě knih pro vlastní potřebu, ale kapucíni
nezapomínaje na křesťanskou morálkou koupili roku 1787 také „chudou knížečku“ za
16 krejcarů pro potřeby místní školy.
Díky zdržení zrušení kláštera až do roku 1812 nepotkal kapucínskou hradišťskou bibliotéku podobný osud jako jiné řádové knižní sbírky za vlády Josefa II., jak o to bylo
ovšem i zde původně usilováno. Knihy nebo přinejmenším jejich podstatná část skončily
v zámecké knihovně v Doksech patřící stejně jako hradiště rodu Waldsteinů, konkrétně
tehdy Arnoštu Filipovi (1764-1832), c.k. tajnému radovi a komořímu. Bývalé kapucínské
knihy zde tvořily zvláštní skupinu uloženou v jedné skříni na západní straně sálu. 68)

Moravská Třebová, klášter františkánů
Klášter vznikl z iniciativy olomouckého biskupa Karla II. Eusebia z Liechtensteina,
jemuž poddanské město náleželo, ve spolupráci s provinciálem Bernardem Sannigem.
V roce 1678 udělil biskup i řádová kapitula svolení a v září přišli do Třebové první františkáni. V průběhu stavby konventu budovaného až na drobné dodělávky v letech 1680-1689
řeholníci pobývali dočasně v měšťanském domě naproti staveništi, později klášteře sester
III. řádu. V téže době byl vystavěn kostel vysvěcený roku 1689 ke cti svatého Josefa
a v roce 1707 bylo k původní jedné kvadratuře domu přistavěno nové křídlo při ulici,
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v němž byl mimo jiné ustanoven klášterní pivovar.69) Další stavební úpravy proběhly
o 40 let později v souvislosti se vznikem noviciátu. Někdy po roce 1747 sem bylo přemístěno filozofické studium z Opavy, která byla tehdy okupována pruskými vojáky. 70) Tito
dvakrát obsadili i třebovský konvent, poprvé na jaře 1742 a podruhé v roce 1866, přičemž
vždy část vybavení poničili nebo ukradli. 71)
V roce 1784 byl konvent sice zrušen, ale ještě než jej řeholníci opustili, bylo císařské
rozhodnutí odvoláno. Za napoleonských válek sloužil také jako skladiště, zejména tehdy
nefungující noviciát byl užíván jako c.k. sklad soli. Objekt tímto dosti zchátral a až roku
1838 bylo započato s jeho opravami. Ve 20. letech 20. století fungovala v klášteře kolej
Josefinum podle patrona řádového chrámu i konventu. Okolo 35 žáků ve věku asi 12 až
16 let zde františkáni vyučovali běžným gymnaziálním předmětům, zřejmě podobně jako
v další koleji v Kroměříži. 72) V roce 1942 byl klášter úředně zrušen, jeho objekt zabrala
říšská armáda a používala jej jako hostinec pro cestující vojenské velitele. Správce františkánského Sudetského komisariátu P. Petr Manholt pobývající dosud v Třebové byl převezen do koncentračního tábora v Dachau, kde zemřel. Vybavení kláštera bylo nacisty odvezeno na neznámé míso, objekt byl nově vybaven potřebným vhodnějším nábytkem pro hotel. Po válce se ještě bratři snažili o navrácení tohoto vnitřního vybavení nebo náhradu,
avšak marně. 73) Po zrušení konventu v dubnu 1950, kdy zde pobývali tři řeholníci a jeden
kandidát, využíval klášter podnik Kovoslužba Praha jako své učňovské středisko.
V 90. letech získal řád objekt zpět, po nezbytných úpravách se v listopadu 1992 do kláštera
nastěhovali řeholníci a opět zde byl obnoven noviciát.
Již ihned po příchodu do města si řeholníci nejen přinesli potřebné knihy, ale budovali si také jejich společnou konventní sbírku se svazky s řádně označeným vlastnictvím. Nejstarší takový datovaný zápis v knize pochází právě již z roku 1678.74) Hojné datované provenienční zápisky v knihách pochází z roku 1687,75) kdy stále ještě bratři zřejmě nebydleli
v novém klášteře. Některé knihy získali řeholníci před tímto rokem 1687 z františkánského
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konventu v Nyse.76) Patrně v tom měl zásluhu Bernard Sannig, který stál u zrodu třebovského kláštera a z okolí Nysy pocházel, vstoupil tam do noviciátu a od roku 1664 působil
v nyském konventu jako lektor. Také jeho nástupce ministr Amand Herrmann zajistil třebovskému klášteru několik knih z jiných konventů i vlastní díla vytištěná pod správou řádu.77) Již v této době měla knihovna solidní dostatek dobrodinců z řad duchovenstva
i měšťanů zásobujících ji novými přírůstky, což též naznačuje, že františkáni byli
v Třebové vítáni a záhy oblíbeni. Patrně největší knižní dar přijali v této době, konkrétně
roku 1680 od faráře v Nové Trnávce Pavla Antonína Skokana, titulovaného v Pamětní knize jako „náš dobrý přítel“78) Bratři také získali přinejmenším část knihovny místního děkana Georga Bartoloměje Fischera původem z Pruska. Cesty těchto knih byly různé, některé
hlava místní církve věnovala již za svého života, například roku 1680, další získali řeholníci odkazem po jeho smrti v roce 1702 a na jiných je zase Fischerův vlastnický zápis přeškrtán, takže zřejmě prošly ještě rukama neznámého prostředníka.79) Také třebovský farář Jan
Mazerla odkázal v roce 1703 bratřím svých 89 knih.80) O knižní dary byla obohacena také
sakristie chrámu, v roce 1697 takto věnoval blíže neznámý svitavský měšťan římský misál,
který bratři nechali ozdobit stříbrným kováním z nevyužitých kousků stříbra uložených
v sakristii. 81)
Původní umístění knihovny bylo zřejmě pouze prozatímní v jedné blíže neznámé cele
někde v kvadratuře. Podle pamětní knihy konventu byla vybudována roku 1689 za kvardiána Martina Rocka.82) Zřejmě šlo opět o zásluhu B. Sanniga, který vznikající knihovně rovněž daroval nemálo svazků obsahujících přípis s jeho věnováním. 83)
Stavební práce na klášteře u chrámu ale stále ještě pokračovaly, teprve 1. ledna 1695
byla slavena první modlitba breviáře v nedávno dokončeném klášterním chóru, který již byl
vybaven liturgickými kodexy. 84) Až o tři roky později se řádu podařilo i přes zamítavý po76

Tamtéž, č. 285 a 434. Viz též Dokoupil, 1972, s. 280.

77

Dokoupil, 1972, s. 280.

78

.„bonus amicus noster.“ Jména dalších knižních dobrodinců vč. darovaných knih viz Dokoupil, 1972,
s. 279.
79

Srov. tamtéž, s. 283.

80

Pamětní kniha - NA, ŘF, rkp. 52, část Benefactores.

81

Tamtéž.

82

Pamětní knihy kláštera - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 18 nebo NA, ŘF, rkp. 51 a 52. Viz též Vobr, 2000,
s. 229-231; Dokoupil, 1972, s. 284.

83

Dokoupil, 1959, s. 18 ; Tošnerová (ed.), 2004, s. 190.

84

Pamětní kniha - NA, ŘF, rkp. 52.

397

stoj městské rady získat dům a parcelu nalevo od kostela.85) Okolo deseti let ještě trvalo,
než začali řeholníci pozemek využívat, prodleva snad vznikla kvůli shánění finančních prostředků nebo dobrodinců. Až v roce 1707 bylo rozhodnuto vybudovat zde "větší budovu"
a 28. května 1711 byl slavnostně položen základní kámen nové přístavby o délce
5 moravských sáhů (cca 8,9 m) zahrnující sakristii, v prvním patře věžovitý přístavek
s knihovnou a mimo to též boční kaple chrámu pro shromažďování penitentů. Ihned poté
začaly stavební práce probíhající až do mrazů a na jaře v dubnu opět obnovené. Díky tomu
stavba již v roce 1712 skončila, byla osazena okna a pracovalo se na interiérech. Knihovní
skříně a další mobiliář byly hotovy v průběhu roku 1713.86) Hlavními donátory přístavby
sakristie a knihovny byli majitel dominia kníže Jan Adam z Liechtensteina, který věnoval
30 tisíc cihel a další stavební materiál, a dále František Karel II. hrabě Libsteinský
z Kolowrat, jenž daroval pískovcové kameny. Stavba snad přece jen byla poněkud uspěchaná, neboť již v roce 1727 musela být nad knihovnou opravována střecha a nově pořizovány a natírány okapy.87) Bibliotéka se v těchto prostorách s přestávkou v padesátých letech
20. století ovšem nachází dodnes.
Umístění knihovny do neobvyklé věžičky oddělené od kvadratury konventu budovou
chrámu a chóru bylo zřejmě motivováno snahou o její tradiční přiblížení sakristii či chrámu. Místnost bibliotéky nacházející se v prvním patře má osmiúhelníkový půdorys zahrnující celou plochu věžovitého přístavku. Knižní skříně jsou neobvykle vestavěny do výklenků ve stěnách a sahají až do stropu, pod okny jsou skřínky menší, uprostřed místnosti se
nachází velký stůl. Všechny skříně jsou uzavíratelné. Do tmavě hnědě lavírovaného dřevěného rámce dvířek provedeného ve stejném stylu jako obložení stěn jsou vsazeny dvě nebo
čtyři malby na plátně s pozoruhodnými motivy. Umělec na nich spodobnil různé slovní
hříčky a citáty, které pro srozumitelnost doplnil i jejich samotným textem. Obsahově nejde
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Obojí viz pamětní kniha kláštera, část memorabilia conventus - NA, ŘF, rkp. 52. Podle téhož pramene (část
F - Benefactores) ještě konvent v roce 1695 získal darem dům s připojenou zahradou v těsném sousedství
kláštera od třebovského měšťana a zámeckého sládka Martina Polaka, není však zřejmé, zda šlo právě
o pozemek s pozdější knihovnou. Viz též Dokoupil, 1972, s. 284. Podle něj v této době pracovali pro konvent
malíř Christian David a truhlář Karl Hofrichter, kteří mohli být také tvůrci knihovního interiéru. Srov. též
inventář kláštera někdy z přelomu 17.a 18. stol. - NA, ŘF, 2973.
86

Cit. pamětní kniha - NA, ŘF, rkp. 52.

87

Tamtéž.
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o žádné hluboké myšlenky, spíše o slovní hříčky využívající rýmu a opakování slabik, někdy převzaté z literatury někdy zřejmě zrozené ve fantazii latinou se zaobírajících bratří.88)
Dvířka skříněk jsou doplněna ozdobným kováním a nad nimi je namalována páska
s názvy knižních oborů, které s velkou pravděpodobností přímo odpovídaly samotnému
uložení knih v policích a sloužily tak i jako orientační pomůcka. Horní část skříní vystupující ze stěn je zdobena našedlou ornamentální barokní řezbou s florénními prvky, v jednom
případě neúplnou. V jejich středu se nacházejí oválné portréty církevních otců a řádových
světců. Spolu s dalšími podobiznami na stěnách představují sv. Jeronýma, sv. Augustina,
sv. Petra z Alkantary, sv. Antonína z Padovy, sv. Bonaventuru a papeže Honoria III., který
roku 1223 schválil řád Menších bratří.
Dle barokních zvyklostí byl v třebovském klášteře použit k uložení knih pouze prostor okolo stěn a střed místnosti ponechán pro studium a práci u velkého stolu. Zapuštěné
skříně ale nevyplňují celou délku stěn, jsou mezi nimi také mezery odhalující zděnou stěnu
na spodní straně s dřevěným obložením. Řeholníkům zřejmě nešlo o vytvoření typické barokní bibliotéky, v níž je člověk ze všech stran obklopen knihami, čímž spolu
s pozoruhodným půdorysem vznikl malý, ale zcela neobvyklý knihovní interiér.
Příliv nových knih v 17. století neskončil. Rovněž v následujících desetiletích byla
knihovně věnována řádná péče, nové přírůstky byly pečlivě označovány a zapisovány do
katalogu. Četnější datované vlastnické zápisky pochází z let 1702, 1711, 1717 a 1744, pamětní kniha kláštera zase datuje významnější nákupy knih do let 1708, 1710, 1713, 1717,
1725 a 1729, kdy šlo zejména o díla kazatelská nebo jinak sloužící k přípravě duchovních
promluv. 89) Jisté je, že zřízení nových knihovních prostor vyprovokovalo řeholníky také
k novým nákupům knih z vlastních prostředků (almužen). Někdy v této době byly hřbety
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Jedná se zejména o následující citáty a vyobrazení: A perpendendo pendet („záleží na uvážení/zvážení“žena s měřícími přístroji a olovnicí), Ad alta exaltat („do výšin se povýší“ - vzlétající pták), Sidera considerat
(„na hvězdy pohlíží“- hvězdář), Forte fortuito („náhodou štěstí“ - zastřelený pták padající k zemi), Sorte fortuna („štěstí je osud"- klenoty a zdobené zrcadlo na stole), Chordis dat gaudia cordis („hudebními nástroji
dávej radost srdci“ - dvě lyry pověšené na hřebík), Pro variis varia („něco za něco“ - z kornoutu se sypou
různé předměty - klobouk, hůl, karty, kniha, růže, koruna aj.), Ammat [sic] et examinat („miluj a zkoušej“ trubka se střapci vznášející se nad krajinou s řekou a hradem), Angit quem tangit („kdo se dotýká, trápí/škrtí“
- blesky udeřující do altánku/kaple v krajině), Inaequalia aquat [sic] („nerovnosti srovnává“ - pila a sekyra
samy opracovávají trám na koze na dvoře), Pungit et ungit („píchá a maže (roz. medem)" - včelí úly se včelami). S vyobrazením hudebních nástrojů může souviset nenaplněná touha noviců po hře na ně, která jim ale
byla ve vlastních celách zakázána provinční kapitulou v Brně 4.12. 1695. Viz regesta nařízení provincie - NA,
ŘF, rkp. 68, s. 11.
89

Cit. pamětní kniha (NA, rkp. 52); Dokoupil-Vobr, 1973.
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knih opatřeny pozoruhodnými papírovými štítky ve tvaru lipových lístků se signaturami. 90)
Většinu těchto svazků františkáni získali díky svým dobrodincům, kteří nezapomínali na
knihy snad také vědomi si jejich potřebnosti v klášteře, kde byli formováni a vyučování
mladí řeholníci. Nejhojnější dary pocházely od duchovních z města a okolí, včetně třebovských a svitavských děkanů. Mezi dobrodinci byli také třebovští měšťané, kteří pamatovali
také na místní noviciát zřízený v klášteru roku 1734.91) Ten byl například obohacen darem
brněnské měšťanky Wagnerové o všeobecný výkladový slovník.92) Více než dvacet knih od
„věhlasných autorů“ získali františkáni odkazem Jana Schindlera, bývalého krumlovského93) faráře roce 1743. Významný dar stvrdil také provinciál Severín Vrbčanský
a dobrodinci se řeholníci zavděčili odsloužením 150 mší.
Několikrát v průběhu 50. a 60. let věnoval bratřím nejméně 60 svazků svitavský rodák František Mikuláš Hancke, farář v dnešní Kamenné Horce západně nedaleko Třebové,
tehdy zvané Hermersdorf94), který navázal na svého předchůdce na postu tamějšího faráře
Valentina Schustera, který již v roce 1711 věnoval klášteru 80 knih. 95) V roce 1752 daroval
Hancke osm latinských a italských kazatelských knih. O šest let později přibyly učebnice
a další studijní literatura biblistiky, moralistiky a polemické teologie a o dva roky později
německo-latinská Bible, výkladový slovník a další nespecifikovaná kazatelská a historická
literatura. Tyto svazky zřejmě pocházely z Hanckeho vlastní či farní bibliotéky, neboť tento
farář v roce 1762 odkázal bratřím celou svou knihovnu spolu s 49 zlatými na opravu oltáře
sv. Františka. Nebyl jediným duchovním, kdo v této době pamatoval v testamentu na františkány v souvislosti se svými knihami. V roce 1764 „své mnohé knihy" odkázal též holešovský(?)96) farář Martin Grünwaldt a o čtyři roky později svou knihovnu obsahující nejméně sto svazků věnoval Josef Edmund Tempes, farář ve Staré Vodě, největší známý knižní dobrodinec třebovských řeholníků. 97)

90

Dokoupil, 1972, s. 287. Signatury třebovské knihovny, dodnes platné, se skládají z písmene zastupujícího
obor a arabského pořadového čísla.
91

Podrobněji, včetně jmen dobrodinců a věnovaných knih viz tamtéž, s. 285.

92

„Hic liber 1745 oblatus est Novitiatui Triboviensi a Dna Wagnerin Bibliopola Brunensi“. Viz DokoupilVobr, 1973, č. 100.
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Crömaviensis.

94

Pamětní kniha kláštera, část Benefactores - NA. ŘF, rkp. 52.

95

Pamětní kniha kláštera, část Benefactores - NA. ŘF, rkp. 52. Viz též Dokoupil, 1972, s. 282.

96

Oleschoviensis.

97

Pamětní kniha kláštera, část Benefactores - NA. ŘF, rkp. 52. Viz též Dokoupil, 1972.
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Zmíněný dobrodinec František M. Hancke neobdaroval pouze konventní bibliotéku,
ale část knih předal do užívání místnímu kazateli a novicmistrovi Leopoldu Winterovi. 98)
Lze předpokládat, že tento měl tedy i svou vlastní soukromou knihovničku, stejně jako
kvardián a pozdější komisař ve Svaté zemi Bernard Winter (†1799), jemuž v roce 1711
věnoval svou knihu mikulovský piarista Bernardin Fritsch od sv. Kateřiny Sienské.99) Další
osobní knihovničky měli například kazatel a kvardián Servulus Schwartz (†1783), Benvenut, původem hrabě Deblin, též zasloužilý kazatel a kvardián (†1816) nebo další místní
představený a bývalý ředitel klášterního sboru v Olomouci Kazimír Horálek (†1814).
Za zmínku stojí také dar významného knižního dobrodince řádu Jana Františka Ludvíka z Talmberka, z jehož odkazu získala česká františkánská provincie 221 knih v roce
1731. Hrabě ale již dříve pamatoval a za svého života obdaroval klášter v Třebové. Nešlo
o jednorázový dar, ale od Talmberka získané knihy, mezi nimiž se nacházely též prvotisky
a pozoruhodné tisky 16. století, mají záznamy františkánů postupně z let 1702, 1706
a 1716.100) Dalším nepomíjitelným obohacením byl dar kartuziánského kláštera v Dolanech
u Olomouce v letech 1710-1711. Jeho součástí bylo mimo jiné pět svazků středověkých
rukopisů přibližně z počátku 15. století, konkrétně čtyři knihy postil Mikuláše z Lyry
a Moralia sv. Řehoře Velikého.101) Dále kartuziánský představený věnoval františkánům
nejméně sedm prvotisků a čtyři zejména liturgické knihy ze 16. století. 102) Řeholníci se ve
městě i okolí aktivně zapojovali do protireformační činnosti, neboť na rekatolizaci oblasti
po třicetileté válce bylo stále co dohánět. Dosvědčuje to řada nekatolických tisků ze
16. a 17. století.
Od roku 1746 až do josefínských reforem, poté ještě krátce před rokem 1884 fungoval a od roku 1994 opěr funguje v klášteře noviciát, jehož nezbytným vybavením byla též
výchovná a naučná bohovědná a duchovní literatura. Základní knihou pro potřeby noviciátu byla samozřejmě Řehole a poté její výklady. Jeden takový výklad v němčině opsal
a snad i vytvořil roku 1767 místní novicmistr a kazatel, již zmíněný Leopold Winter. Po
98

Tamtéž.

99

Tamtéž, s. 286. P. Bernardin byl v letech 1778-1786 českým provinciálem. Viz Fischer, 1985.

100

Srov. Dokoupil-Vobr, 1973, č. 413, 420 a 503; Dokoupil, 1972, s. 284; Vobr, 2000.

101

MZK Brno, deponát františkánů M. Třebová, sign. MT 15, 17, 18, 20. Srov. např. dedikační přípis na
Moralia in Iob (fol. 2r): „Hic liber olim ad Bibliothecam Olomucensem Carthusianam pertinens ex benevolentia et beneficentia R. P. Prioris adscritpus est Bibliothecae Frum. Minorum S. Franc. Reform. ad
S. Josephum Triboviae A. 1710.“

102

Misál, agenda, martyrologium a kartuziánská řádová statuta. Viz Dokoupil-Vobr, 1973, č. 5, 369, 391
a 502. Prvotisky viz Dokoupil, 1970 a týž 1972, s. 282. Srov. též Dokoupil, 1959 et 1972 ; Vobr, 2000.
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zrušení noviciátu nezůstal svazek bez dalšího využívání, ale byl převezen do Kadaně, kde
po krátké přestávce z josefínských dob byli opět potenciální bratři na počátku 19. století
formováni. 103) Třebovský novicmistr, kazatel, dále kvardián v Opavě Claudius Pauli (†1763) je také autorem rukopisných osmidenních duchovních cvičení pro řeholníky,
zřejmě realizovaných v místním konventu.104) Také novicové ale měli a používali své knihy. Příkladem může být Marek Schwantzer, novic v roce 1761 a později místní kvardián,
který měl při své přípravě na vstup do řádu rukopisnou duchovní příručku Medicina Christi
Salvatoris nostri.105) Jiný novic - Kristián Hornischer, později lektor filozofie, knihovník
a definitor si v letech 1752 a 1753 zaznamenal přednášky a formační promluvy svého
magistra Ruperta Kreutze.106)
Klášter utrpěl za pobytu pruských vojsk ve městě při jejich vpádu v březnu 1742
a zejména pak v létě 1758. V řeholním domě byli ubytováni vojáci, byl pro ně zřízen lazaret. Tím došlo k poničení velké části vybavení kláštera a kostel byl vyrabován. Během pobytu pruských vojsk se v knihovně podle pozdějších zpráv také ztratilo mnoho cenných
knih. 107)
Péče o knihovnu v 19. století zřejmě postupně upadala spolu s poklesem počtu řeholníků a dočasným zrušením noviciátu a klášterní školy. Postupně se sbírka stala neutříděnou, nevelké množství nových přírůstků bylo ukládáno do osobních sbírek v celách řeholníků. V roce 1871 se o nápravu pokusil bratr laik Vít Laciný. Tu zřejmě nesepsal, ale pouze
setřídil podle systému a popisu v starším katalogu.108) Ten však již bezpochyby nepostačoval a neodpovídal skutečnému stavu fondu, proto v roce 1890 knihovník P. Anděl Fischer
provedl nové setřídění knih a jejich zpracování do katalogu.109) V roce 1900 fond údajně
obsahoval celkem 2081 svazků, z toho 14 rukopisů a dva prvotisky. Jeho správou byl pověřen kvardián a pozdější provinciál Basil Havelka a k orientaci ve fondu sloužil nedochova103

Kurtze Auslegung oder Erklärung über die Regel des heiligen Seraphirischen Vaters Francisci, v Kadani
sign. O 3, dnes v knihovně františkánů u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.
104

MZK, deponát Františkáni M. Třebová, signatura MT 30.

105

Tamtéž, MT 22. „usui atque necessitati P. F. Marci Schwantzer ex Religione Franciscana SS. Theologiae
conatus navantis [+ chronogram 1761]“. Po jeho smrti 26.1.1804 v M. Třebové skončila kniha ve zdejší konventní sbírce, stará sign. F 40.
106

Instructio sive Modus mentaliter orandi, meditandi et considerandi. Viz kapitola o plzeňském klášteře.

107

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 136-137. Řádové archivní prameny však žádnou škodu v knihovně nezmiňují,
vojáky zajímala více kuchyně a spíž.
108

Bratr Vít o tom ponechal zápis tužkou na dveřích jedné ze skříni, uveden je výše v kapitole o novověkých
františkánských knihovnách obecně - uložení, zpracování a půjčování knih. Viz Dokoupil, 1972, s. 287.
109

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 136-137.
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ný abecední katalog.110) Dalším známým knihovníkem v Třebové byl v roce 1937 Berard
Antl spolupracující také s místní spolkovou knihovnou (viz níže).111)
Knihovna i její vybavení přečkala válečné období, kdy klášter fungoval jako hostinec
pro cestující vojenské velitele, věžovitý přístavek zřejmě nebyl pro hotelové účely vhodný,
a tak zůstal v letech 1942-45 nepovšimnut a jako jedna mála místností též zachován
s původním vybavením. Další pohnuté chvíle pak nastaly v roce 1950. O osudech františkánské knihovny se poprvé jednalo 20. června přímo na místě v klášteře, kam se sešli zástupci církevních oddělení Krajského a Okresního národního výboru a ustanovená odborná
komise, kterou tvořil ředitel Moravského musea v Brně Karel Krejčí, ředitel Zemské
a universitní knihovny tamtéž Karel Veterle a ředitel brněnského Uměleckoprůmyslového
musea Král. Brněnská knihovna podpořená zde zástupci dalších kulturních institucí shodného názoru totiž od počátku usilovala o zachování malé ale pozoruhodné knihovny ve
svém původním interiéru, byť to v tehdejších podmínkách, kdy budovy klášterů měly být
využity k jiným „pokrokovějším“ účelům, nebylo příliš reálné. Nepomohl ani nález několika vzácnějších knih jako doložení hodnoty bibliotéky.112).
V následujících měsících se pak pracovalo na roztřídění fondu. Do 12. října, kdy knihovnu oficiálně převzala Zemská a universitní knihovna byly v historické bibliotéce uskládány „všechny knihy, které bude třeba chovat ke studijním účelům“ a jež měly být převezeny do Brna, jakmile se podaří zajistit vhodný depozitář. O ostatních knihách františkánů
konstatuje tehdy sepsaný protokol toto: „Do zvláštní oddělné místnosti v klášteře byla přenesena literatura braková a novější literatura německá, včetně beletrie, která bude církevním oddělením Okresního národního výboru (ONV) v M. Třebové uložena do beden, uzavřena a prozatím uskladněna u ONV v Třebové. Posléze bylo duchovní správě děkanského
úřadu předáno 256 svazků teologické literatury.“113) Ostatní novější literaturu, která přinejmenším dle potenciálně zkresleného hlášení ONV pro Státní úřad pro věci církevní byla
„všechna“ německá, předali pracovníci státní správy do sběru. Některé další „písemnosti“
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Tamtéž.
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P. Antl. narozený jako Štěpán 22.12.1895 v Trpíku severozápadně od M. Třebové vstoupil do řádu roku
1915 a byl dále misionářem v Německu, ředitelem a vizitátorem III. řádu. Viz Catalogus Ordinis Fratrum
Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
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Protokol o setkání - NA, SÚC, 109. Vytříděno bylo tehdy 12 inkunábulí, 5 „starých“ rukopisů, několik
svazků chorálních knih s notací, 3 staré tisky Biblí a 22 olomouckých tisků. Fond patrně nebyl aspoň zčásti
utříděn, neboť komise stanovila potřebu jeho „skolacinování“ podle svazkových katalogů. Viz též Dokoupil,
1972.
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Protokol o převzetí. NA, SÚC, 109.
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údajně též převzal archiv Státního úřadu pro věci církevní, snad šlo o materiály z běžného
chodu konventu.114)
I když převezení historické části fondu do Brna bylo naplánováno někdy na rok 1951,
došlo k němu kvůli táhlému shánění vhodného skladu až o rok později. Po převozu do Brna
byla sbírka utříděna podle svých oborových tříd a zpracována do nového lístkového katalogu,115) na čemž se podílel především pracovník zemské knihovny Vladislav Dokoupil. Jeho
péčí spolu s Jaroslavem Vobrem byly poté samostatně popsány a publikovány též soupisy
rukopisů, inkunábulí a tisků 16. století.116) Dokoupil zpracoval v průběhu katalogizace celkem 1535 děl v 1890 svazcích, téměř výlučně starých tisků, z toho více než 13 často defektních prvotisků a přes sto knih vytištěných v 16. století.117) Potřebný sklad se Zemské
a universitní knihovně podařilo nalézt v prvním patře zrušeného brněnského kláštera voršilek při také již nefungujícím kostele sv. Josefa na Josefské ulici. Celou tuto budovu však
pro sebe později získalo Národní technické muzeum a historické knižní fondy Universitní
knihovny se v roce musely 1964 stěhovaly na zámky v Oslavanech, Brtnici a Bojkovicích.
Akorát knižní fondy františkánů z Dačic a Moravské Třebové se tehdy podařilo pracovníkům knihovny umístit zpět do jejich původních interiérů v klášterech. 118) Pouze rukopisy
a prvotisky zůstaly v zajištěných skladech v Brně.
V roce 1992 byl fond o velikosti 1954 svazků, z 87 procent starých tisků, předán zpět
františkánskému řádu, který jej ponechal ve svém třebovském klášteře, jen zmíněné inkunábule a manuskripty zůstaly jako deponát v Moravské zemské knihovně v Brně. Jedná
se o třináct prvotisků ve 12 svazcích a 35 rukopisů, z toho pět středověkých, jež všechny
pocházejí od dolanských kartuziánů.119) Stav zachování fondu v roce 1996 zkoumali stu-
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Dopis Círk. referátu ONV v M.Třebové pro SÚC ze 17.5.1951 - NA, SÚC, 56.

115

Jeho digitalizovaná verze byla zpřístupněna online na www: < http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit.
6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 1514 záznamů - lístků.
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Rukopisy: Dokoupil, 1959; prvotisky: Dokoupil, 1970; 16. stol.: Dokoupil-Vobr, 1973.
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Dokoupil, 1959, s. 18 ; Tošnerová (ed.), 2004, s. 190.

118

Dokoupil, 1957; týž, 1972.

119

Srov. soupisy těchto knih v předchozí poznámce. Z rukopisů stojí za zmínku kromě uvedených též Verzeichniss der Mitglieder der Brüderschaft des Allerheiligsten Herzens Jesu [v M. Třebové 1843-1901], signatura MT 7; nebo abecedně seřazená příručka pro laiky, kleriky i zpovědníky Dictionarium casuum conscientiae od Kazimíra Horálka, ředitele olomouckého kůru 1780-1783, od roku 1788 pobývajícího v Kroměříži na
sklonku života okolo r. 1814 v M. Třebové.
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denti a pedagogové Restaurátorské školy v Litomyšli a část knih byla též následně opravena. 120)
Kromě řádové bibliotéky vznikla také v Třebové nejpozději v roce 1925 spolková
františkánská knihovna „Franziskus-Bücherei.“ Podobně jako v Chebu byla zřejmě i zde
spojená s působením místního bratrského společenství třetího řádu. Ve zmíněném roce byla
podepsána smlouva mezi spolkem zastoupeným jistým Karlem Slaunem(?)
a františkánským klášterem v zastoupení kvardiána Berarda Antla a provinciála Basila Havelky, bývalého místního představeného. Na jejím základě získala Franziskus-Bücherei
v pronájmu místnost vedle horní hovorny v prvním poschodí kláštera. Rovněž i tato hovorna měla být později předána spolku pro knihovnu. Pronájem činil 100 korun ročně plus
náklady za elektřinu, topení a případné opravy.121) Činnost spolku byla zřejmě ukončena
a jeho knihovna zanikla podobně jako v Chebu zákazem spolkové činnosti v roce 1939.

Most, klášter kapucínů
Účelem vzniku mosteckého konventu byl boj proti rozšiřujícímu se luteránství
v severních Čechách. Iniciátory byli sami kapucíni, kteří se v roce 1615 obrátili na císařovnu Annu s prosbou o podporu ke zřízení kláštera. Hlavním dobrodincem se stal Vilém Popel z Lobkowicz. Výstavba trvala dosti dlouho, od roku 1616 až do 1627, kdy kardinál
Harrach slavnostně vysvětil kostel. Celá kvadratura kláštera byla dokončena patrně až
v 50. letech, když byl v roce 1651 zřízen v klášteře noviciát. Nové křídlo bylo přistavěno
v roce 1723. V roce 1950 byl klášter zrušen a nejprve přeměněn na byty. Stával již vně
historického jádra Mostu, v jeho severozápadní části v Jezerním předměstí. V důsledku
těžby uhlí byl jako celý historický Most zbořen.
Ucelenější informace o knihovně se dochovaly až z poloviny 18. století, jména donátorů, kteří konventu věnovali své knihy známe ale i ze starší doby. Celou svou knihovnu,
přibližně 300 sv. odkázal v poslední vůli z 4.července 1643 dobrodinec řádu, mostecký
děkan Izák Fabricius. Původně měly být knihy předány pro účely světských kněží v Mostě.
Pro svůj dobrý vztah ke kapucínům, je však Fabricius nabídl místnímu kvardiánovi Norbertovi z Mohuče s poznámkou, že nepotřebné z nich mají být odevzdány konventu na Hrad120

Kodym, 1997. Viz též novinový článek: KRÁLOVÁ, Iveta. Klášter zahalují tajemství, strach budí hlavně
krypta. Noviny Svitavska, 2005, č. 214 (12.9.), s. 7.
121

NA, ŘF, 2973.

405

čanech. Co se týče předání knih, popisují kapucínské anály příběh, dle něhož byly
P. Norbertem převezeny do kláštera. Fabriciův dočasný následovník, administrátor Eliáš
Ignác Reichell však prý zpochybnil pravost závěti a knihy nechal uložit na radnici. Teprve
až po přezkoumání pravosti testamentu byly knihy opět se svolením městské rady předány
klášteru.122) Další zápis z roku 1731123) však celou tuto událost zpochybňuje s poznámkou,
že provinční kronikář Lucián (Hlaváček?) zle usuzoval.
Asi 30 knih různého teologického zaměření daroval v roce 1659 v poslední vůli spolu
s dalšími finančními prostředky Jan Václav Hanckl, farář v Postoloprtech.124) Svou knihovnu odkázal kapucínům v roce 1679 další mostecký děkan Martin Jiří Bank.125) Duchovní
správce v nedalekém Horním Jiřetíně Jiří Hicka daroval roku 1730 v poslední vůli 36 knih
čistě křesťanské literatury. Následujícího roku byly mnohé jeho další knihy nalezeny na
faře a v kostele v Jiřetíně, zda se však dostaly k mosteckým kapucínům, není známo. 126)
Dvanáct svazků encyklopedie Grosses vollständiges Universal-Lexicon (Leipzig, od
r. 1733) daroval bratřím luteránec, rada saského kurfiřta Johann Christoph Jahn v roce
1748. Sliboval jim ještě další majetek, ale kapucíni jej zamítli. Měli totiž špatné zkušenosti
s jiným luteráncem Zenobiem z Bíliny, který rovněž slíbil almužnu, ale svá slova nenaplnil. 127)
Nejstarší známý katalog mostecké knihovny pochází z roku 1754.128) Dosti precizně
zpracovaný soupis obsahuje celkem 1700 položek. Eviduje celkem 16 výslovně uvedených
prvotisků německého a švýcarského původu v 21 svazcích. Přibližně čtvrtina zapsaných
knih pochází ze 16. století. Katalog je obvyklým způsobem roztříděn podle oborů reprezentovaných písmeny a v rámci nich seřazen abecedně. Pár desetiletí byl doplňován, nicméně
postupně péče o bibliotéku upadla, klášterní inventář z roku 1827129) ji popisuje jako nesetříděnou a bez katalogu. Pravděpodobně tedy došlo k takovému nárůstu obejmu knih, že
starší katalog pozbyl funkčnost. Z téhož inventáře se dovídáme také o umístění knihovny,
která se v roce 1827 nacházela v prvním poschodí v rohové místnosti v zadním traktu kláš122

Kapucínské anály, sv. 2., č. 222-226.
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Kapucínské anály, sv. 18, 1731, č. 259.

124

Soupis odkázaných knih z. 21.2.1657 - NA, ŘK, č. 305, sign. Most B3.
NA, ŘK, č. 305, sign. Most B9.
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Kapucínské anály, sv. 18, 1730, č. 179 a 1731, č. 259.
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Kapucínské anály, sv. 20, 1748, s. 582.

128

Catalogus librorum Bibliothecae Pontensis - SOA Litoměřice, Kapucíni Most, 7.

129

SOA Litoměřice, Kapucíni Most, 35.
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tera. Nový svazkový katalog byl sepsán v roce 1830 za kvardiána Rafaela Wenzlovského.130) Základní roztřídění je rovněž oborové, záznamy však nejsou seřazeny abecedně,
tudíž lze spíše hovořit o inventáři. Není ani příliš přehledně zpracován. Eviduje
1854 svazků, které byly uloženy v šesti skříních.
Další informace máme až z roku 1950, kdy byl fond rozebrán státními institucemi
podobně jako bibliotéka mosteckých minoritů. Základní popis knihovny včetně aspoň
hrubého odhadu velikosti fondu jako podklad pro převzetí fondu Národní a universitní knihovnou byl hotov 1. června. 131) Než se však dostavili její zástupci, „vybírali“ si z knih ještě
jiné instituce. V červenci navštívili klášter pracovníci knihovny Městského národního výboru v Mostě pod vedením jejího ředitele Zdeňka Hlavy. Za přítomnosti okresního církevního tajemníka Josefa Kordy si vybrali díla vhodná pro místní městskou knihovnu. Jednalo
se asi o 250-360 svazků novější literatury z 20. století, zejména beletrie. Mimoto si městská
knihovna odvezla ještě 50 gramofonových desek zejména s chorální hudbou a pro „výzdobu“ svých prostor též v bibliotéce uložený malý německý globus, reliéf Krista (20x20 cm)
a „pár drobností.“132) Teprve tři měsíce poté, v záři 1950, navštívili konvent také zástupci
Národní a universitní knihovny František Horák a Bohuslava Králová, aby knihy převzali
a převezli. Podle jejich zprávy133) se knihovna nacházela v přízemí kláštera a obsahovala
přes 5000 svazků. Asi tisíc knih, které podle protokolu z 1.6.1950 mělo být rovněž ve skladišti uloženo, již nebylo nalezeno. Podle sdělení církevního tajemníka J. Kordy si kromě
městské knihovny část knih odvezla také Charita a část převzaly Sběrné suroviny, „neboť
šlo o tisky bezcenné, silně poškozené“. Asi padesát děl moderní náboženské beletrie bylo
ještě poté, patrně počátkem roku 1951 vyčleněno pro mostecké městské muzeum. Teprve
zbylé knihy byly snad odvezeny v rámci svozových fondů do skladů památníku písemnictví.
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Inventář - SOA Litoměřice, Kapucíni Most, 8. Zmínka o katalogu je také v NA, ŘK, č. 308, sign.
Most E12.
131

Zmínka o něm je v níže citovaném protokolu z 13.2.1951.
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Seznamy majetku převzatého pro „Ústřední knihovnu knihoven Vel. Mostu v Mostě“ - NA, SÚC, 109.
Zde je uvedeno 250 svazků, číslo 360 uvádí protokol Národní a universitní knihovny z února 1951 citovaný
níže.
133

Protokol o převzetí knihoven kláštera minoritů a kapucínů v Mostě 13.2.1951 - NA, SÚC, č. 56.
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Most, klášter Menších bratří/minoritů
Podle tradovaných zpráv částečně doložených archeologickým průzkumem byl konvent založen ve 40. letech 13. stol. před tzv. pražskou branou. První listinná zmínka pochází z roku 1273,134) stavební úpravy probíhaly i na počátku 14. století. Za husitských bouří
byl konvent pobořen a opuštěn, zřejmě však jen na krátko. V roce 1515 jej stihl požár, následující osud kláštera v období reformace zatím nebyl vyjasněn. Další velký oheň strávil
klášter i chrám sv. Františka 22. září 1639. Škody byly obrovské, ještě roku 1670 byl objekt
údajně téměř neobyvatelný a kostelní loď bez střechy.
V roce 1716 začala barokní přestavba kostela a snad i řeholního domu, ale již
21. října 1723 je postihl další ničivý požár, který zachvátil celé město. Zkázu budov bez
střech a jejich vybavení poté dovršily ještě vydatné deště v následujících dnech. Opravu, či
spíše novostavbu, jejíž základní kámen byl položen v červnu následujícího roku, z velké
části hradila také proslulá donátorka kapucínů Marie Markéta z Waldsteina, která mosteckým minoritům věnovala 4000 zlatých. Stavba probíhala postupně, již za dva roky bylo
zhruba hotovo průčelní křídlo, všechny stavební práce se ale protáhly až do roku 1755.135)
V roce 1775 jsou v mosteckém konventu doložena řádová studia filozofie se dvěma lektory.136) Mostecký konvent byl nejvíce v 18. století, podobně jako krumlovský a zřejmě i další střediskem zejména chórové hudby. Dokládájí to dnes v místním muzeu uložené četné
autografy i opisy hudebních skladeb od mosteckých bratří.137) Většinu těchto opisů pořídil
v 2. polovině 18. věku bratr Pius Januarius Fischer, který je rovněž autorem tří skladeb a
bezpochyby působil jako varhaník či regentschori na klášterním kůru.
Další požár postihl Most i s minoritským klášterem 11. dubna 1820, během dvou let
byl poté opraven. Ještě snad v 2. polovině 19. století a v roce 1926 byl objekt znovu obnoven a restaurován. V roce 1950 zde žil pouze jeden řeholník. V letech 1977-1982 byl gotickým chrám s na jihovýchodě přilehající kvadraturou kláštera s asi 20 místnostmi spolu
s okolním městem zbořen kvůli těžby uhlí.
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CDB V/2, č. 696; Kukla, 1889; Hýbl, 1896; Široký 1996.
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Svátek, 1959; Buben, 2006, s. 190.
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Pamětní kniha krumlovského kláštera Liber magistralis, Tom III., s. 96-97 - SOA Třeboň, Minorité Č.
Krumlov, rkp 52.
137

Fiedlerová-Benešová, 2007, s. 652. Část těchto skladeb přímo minoritští řeholníci složili. Podrobněji viz
cit. dílo.
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Při zmíněných četných požárech, které mostecký konvent provázely po celou dobu
jeho existence, hořely jistě i knihy, nezřídka snad i celá bibliotéka.138) V důsledku toho neuchovával mostecký konvent žádný zvláštně hodnotný ani objemný fond, jen příruční sbírku s aktuálnější literaturou.139) K roku 1936 konkrétně šlo o tři tisíce svazků.140) Jediný
známý a dochovaný katalog knihovny pochází z roku 1837.141) Fond byl zřejmě uložen ve
zvláštně vytyčené a rovněž vyzdobené místnosti, protokol o prohlídce kláštera z roku 1950
totiž hovoří o „barokním sálu“.142)
Po zrušení kláštera v roce 1950 připadla správa jeho bibliotéky Národní a univerzitní
knihovně v Praze, neboť v Ústeckém kraji se tehdy nenacházela žádná vědecká knihovna,
a stala se typickým příkladem rozebírání knih různými institucemi. Podle tehdejších zpráv
se knihovní fond nacházel v barokních prostorách v traktu směrem do ulice, který byl jinak
řeholníky nevyužíván a pronajímán. 143) První prohlídka fondu zástupci Universitní knihovny proběhla v létě 1950. Jako hodnotné byly tehdy vybrány a vyčleněny jeden rukopis
z 15. století, klášterní kronika, katalog knihovny a jeden „vzácný tisk.“ Umístěny byly do
zvláštní místnosti společně s klášterním archivem, s nímž byly smíšeny. Jako takové je pak
1. srpna odvezli pracovníci archivu zastoupeného krajským archivářem Jaroslavem Mackem. 144) Pouze zmíněný rukopis skončil v Národní a univerzitní knihovně, kde je jako samostatný fond Minorité Most uložen i dnes. 145)
Určitý počet knih převzala a odvezla Charita tehdy fungující ve státní moci. Její pověřenec Lodr v protokolu zaznamenal, že odváží větší partii různých náboženských
a světských knih. Beletristické knihy si stejně jako v případě mosteckých kapucínů vyčlenily místní lidová knihovna a městské muzeum. 146) Kromě oficiálně proklamované krásné
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Podle B. Lifky (1936, s. 59) byla celá knihovna například zničena při požáru v roce 1723.

139

Adresář knihoven monarchie (Bohatta-Holzmann, 1900, s. 22) uvádí: „Hat nur eine kleinere Hausbibliothek.“
140

Lifka, 1936, s. 59.
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Catalogus librorum bibliothecae Fratrum minorum s. Francisci conventualium Ponti, 1837 - Muzeum
Most, inv.č. 199.
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NA, SÚC, 56.
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Protokol z 31.11. 1951 (viz též níže) - NA, SUC, 56.
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Tamtéž, dnes SOA Litoměřice, fond Minorité Most.
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Commentaria in librum Iob. Iohannes de Przibram: Tractatus contra factionem extremam Thaboriensem.
Nicolaus de Lyra: Postilla super Baruch. 15. stol., Čechy, pap., 234 ff., 22x16 cm.
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Dohromady šlo o 50 knih pro muzeum a 360 pro lidovou knihovnu. Pocházely asi především od minoritů,
v kapucínských knihovnách bylo krásné literatury jen minimum.
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literatury však v mosteckém muzeu skončily i další knihy, zejména rukopisy původem od
zdejších minoritů, včetně archivních. 147) Teprve poté, o půl roku později než mostecké kapucíny, navštívili v únoru 1951 klášter zástupci Národní a universitní knihovny František
Horák a Bohuslava Králová, aby knihy připravili na převzetí, k němuž oficiálně došlo spolu
s bibliotékou místních kapucínů 31. listopadu 1951. Při zmíněné návštěvě bylo
v původních knihovních prostorách již nalezeno jen asi dva tisíce knih, dalších 700, zejména cizojazyčných tisků ze 17. a 18.století, se nacházelo ve skříni na chodbě v prvním patře.148) Datum, způsob a cíl jejich odvozu, stejně jako další osud se již nepodařilo zjistit.

Náměšť nad Oslavou, hospic kapucínů
Hospic v sousedství zámku existoval jen 25 let, byla to nejkratší doba ze všech kapucínských působišť. V roce 1759 povolila císařovna svému nejvyššímu kancléři hraběti
Bedřichu Vilému Haugwitzovi založení řeholního domu. Na jeho náklady postavil do roku
1761 Bartoloměj Zindter hospic pro pět kněží a tři laiky a malý jednolodní kostel.
3. července 1762 přišli do Náměště první kapucíni. Jejich posláním bylo sloužení mší
v zámecké kapli a kázání lidu. 11. září 1784 byl konvent zrušen. O 11 let později došlo
k přestavbě objektu na textilní manufakturu, kostel byl přepatrován. Dnes původní stavba
zaniká v jednopatrové budově postavené v 1. čtvrtině 19. století po obou stranách kostela.
Rozsah knihovny známe díky soupisům Jana A. Hankeho, který knihovnu v roce
1788 zrevidoval. Obsahovala tehdy 106 svazků, z toho jednu knihu lékařskou a zbytek teologii, především asi kazatelského charakteru. V tomto drobném fondu byly dvě inkunábule
z Hagenau a Benátek, většina tisků byla latinských, jen dva německé a jeden český.
Jako knihovník předtím v hospici působil P. Felix de Valois z Kyjova149), který fond
sepsal. Katalog se nedochoval, víme o něm jen, že z něj při konfiskaci čerpal J.A. Hanke.
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Fiedlerová-Benešová, 2007 uvádí ve fondech mosteckého muzea výběrově nejméně 8 pozdně středověkých a novověkých rukopisů původem od místních minoritů (kromě hudebnin). Z archivních jde například o
kroniku (dějiny) české minoritské provincie od jejího provinciála Matyáše Kollenbergera z roku 1746 (signatura 26/Ruk), Soubor opisů, písemností a kázání téhož řeholníka z roku 1746 (28/Ruk) nebo pamětní knihu
konventu (Liber magistralis) z let 1718-65 (srov. výše pozn. 9).
148

Protokol podepsaný zástupcem Okresního národního výboru v Mostě a pracovnicí Národní a univ. knihovny dr. B. Královou - NA, SÚC, 56.

149

P. Felix se narodil r. 1716, řádové sliby složil v roce 1733, zemřel 1. října 1761 v obci Kokory blízko Přerova, pohřben je v Olomouci.
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Z donátorů známe Františka Formanna z nedaleké Zbraslavi, který v roce 1768 daroval
bratřím deset knih kázání. 150)

Olomouc, klášter františkánů u chrámu Neposkvrněného početí P. Marie
Město Olomouc se s františkány poprvé setkalo zřejmě prostřednictvím misie
sv. Jana Kapistrána, který zde v srpnu a září 1451 horlivě kázal prosazujíce katolické vyznání a údajně též prováděl zázraky a uzdravoval nemocné. Již tehdy zřejmě zamýšlel usídlení řeholníků ve městě, neboť jeho obyvatelům udělil tzv. filiaci, kterou jim stvrdil podíl
na všech zásluhách, které si františkáni v Olomouci získají. 151) Když Kapistrán zavítal
v červenci 1454 do města podruhé, stačil již hradišťský premonstrátský opat Mikuláš Rys
(Rús) položit 1453 základní kámen konventu financovaného z daru měšťanů, kteří se sice
nechali nadchnout světcovými myšlenkami, ale nemohli darovat vysoké částky, takže stavba probíhala docela pomalu. Dodnes dochovaný kostel Neposkvrněného početí P. Marie
a sv. Bernardina Sienského byl vysvěcen roku 1468.
Prvotní a hlavní aktivitou františkánů v Olomouci byla kazatelská činnost. Dosvědčuje to také konvolut početných kázání sv. Bernardina ze Sieny, dalších františkánských autorů i neznámých původců, z nichž některá mají poznámku o pronesení v Olomouci v letech
1468 a 1469 i jinde (Krupka 1474, Głogów 1479, Wrocław 1472).152) Další nezbytnou potřebou byly i liturgické knihy a jak ukazuje dochovaný exemplář misálu s františkánskou
liturgií z 2. poloviny 15. století. Františkánům více záleželo na jeho obsahu, než na výzdobě. Drobný papírový kodex (21x14 cm) postrádající jakékoli iluminace je písařským dílem
františkána Ondřeje z Brna. Papír na jeho napsání věnovali olomoučtí měšťané Wolfgang
a Václav Hofkicherové. Jelikož misálek postrádá mešní kánon a další opakující se texty při
liturgii, byl napsán jako doplněk k jinému misálu, který již řeholníci měli, ale jelikož pocházel z ciziny, postrádal texty k františkánským a českých světcům. 153)

150

Historia domestica - NA, ŘK, č. 317, sign. A8.

151

Nešpor, 1998, s. 82-83.

152

VK OL, sign. M I 155; Boháček-Čáda, 1994, č. 27. Teprve později byly tyto promluvy na volných listech
svázány do jednoho konvolutu, který byl podle vlastnických poznámek připsán k užívání bratru Janu Křtiteli
z Lipska (na předním přídeští: „přídeští: „Concessus est iste liber ad usum fratris Baptistae de Lipczik“)
a v 16. století se dostal do brněnského konventu.
153

VK OL, sign. M I 152, Boháček-Čáda, 1994, č. 24. Na zadním přídeští: „Frater Andreas de Bruna scripsit
hoc missale / Sit ei cum „Requiescat im pace“ memoriale …. Domini de Olmicz(?) Wolfgangus et Wence-
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Od roku 1525 se konvent stával terčem útoku protikatolicky naladěných řemeslníků.
Obtížnou situací způsobené útěky spolu s konverzemi k luteránství způsobily, že počet řeholníků klesl na minimum. Když údajně při morové epidemii roku 1570 všichni zbývající
bratři zemřeli, předal biskup Vilém Prusinovský neobsazený areál z obavy, že jej budou
chtít převzít protestanté, k užívání jezuitům pro ubytování jejich studentů. Dva řeholníci,
kteří dosud v domě pobývali, se s laskavým souhlasem biskupa usídlili v místním biskupském alumnátu.154) Konvent i s vybavením byl tedy předán jezuitskému výchovnému ústavu, což se však netýkalo knih, přinejmenším ne všech. Brněnský klášter za hradbami totiž
později vlastnil několik knih kázání a liturgie, které lze jejich původem s větší či menší
přesností zařadit do Olomouce.155) V roce 1593 biskup Stanislav Pavlovský klášter opět
bratřím navrátil a ten mohl být osídlen díky postupující obnově řádu v českých zemích.156)
Na neznámém místě, možná i přímo v Olomouci nebo jiném klášteře zůstaly během období
jezuitů zachovány některé františkánské knihy. Například liturgické knihy získané zřejmě
z daru Jana Filipce přetrvaly v Olomouci až do josefínských reforem v 18. století. 157)
V roce 1608 byl konvent v souvislosti s navrženou reformou českých observantů
k františkánské větvi rekolektů předán italským bratřím, zůstalo zde asi jen několik Čechů,
kterým měli být Italové příkladem v řeholním životě. Nebylo to ale tak a cizí řeholníci následujícího roku odešli, zůstal zde jen stařší kněz Gabriel z Verony a laik Marek, kteří roku
1613 zemřeli. Dočasně v Olomouci pobývali po roce 1610 také polští františkáni, kteří nedbajíce poslušnosti k představeným uprchli z polských klášterů. Za přispění kardinála Dietrichsteina dohlížejícího na řeholní a církevní pořádek ale museli do roku 1617 Olomouc
opustit. Na jeden rok byli v roce 1619 městskou radu vyhnáni vůbec všichni řeholníci, neboť odmítli modlitby a poctu Friedrichu Falckému.158) I přes následující nesnadnou válečnou dobu fungovala v klášteře studia, roku 1627 zde kromě 30 řeholníků pobývala desítka
studentů teologie se dvěma lektory. V roce 1641 byla klášterní škola podle rozhodnutí pro-

slaus Hofkircher sic dicti / Sint a Domino et b. Maria benedicti / Hanc papirum ementes/ Det eis Deus in
futuro regna celestina possidentes. Amen“.
154

Pamětní kniha konventu, s. 17-18 - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 9,. Srov. též Divina, 1958, s. 10; Marková, 2002.

155

VK OL, sign. M I 152, M I 154, M I 155, M I 156. Jejich olomoucký původ nasvědčují donátoři knih
a poznámky o pronesení kázání. Srov. též poznámku o základním kameni olomouckého kláštera v M II 15.

156

Cit. pamětní kniha, s. 17-18. Srov. Též Divina, 1958, s. 10 ; Buben, 2006, s. 270.

157

Více o těchto knihách viz výše, kapitola „Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy“.
Srov. Schubert, 1900.

158

Marková, 2002.
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vinční kapituly v Olomouci rozšířena o filosofická studia. 159) K roku 1632 je v Olomouci
doložen také františkánský noviciát. Pozůstatkem po jeho fungování i v dalším století je
rukopisný německý výklad františkánské řehole pro bratry laiky napsaný v Opavě v roce
1762.160) Kvůli studentům a novicům musel být také konvent v letech 1636-1668 rozšířen
o novou dvoupodlažní stavbu, díky níž se počet cel zdvojnásobil. Při prvním švédském
obléhání města roku 1642 nebyl klášter vůbec poškozen, ale při druhém obsazení Olomouce Švédy o rok později se kvardián a první místní lektor teologie Michael Jahn zapojil do
akce, která měla umožnit vniknutí císařským vojákům dovnitř hradem. Pokus byl ovšem
kvůli neschopnosti císařských velitelů zmařen, P. Jahn musel uprchnout a klášter byl na
odvetu vydrancován. Navíc bylo 15. října bylo torzo řeholní komunity z města zcela vypovězeno, i když toto nařízení nebylo naplněno do důsledku a v konventu vždy pobýval alespoň jeden bratr. 161)
Svého největšího rozkvětu dosáhl olomoucký klášter i jeho škola v 18. století, například počet řeholníků včetně studentů se rozrostl až na padesát. Roku 1734 zde „vzkvétalo“
studium teologie, kontroverzistiky a církevního práva. 162) Dům přestával svou kapacitou
stačit, a tak v letech 1739-1744 proběhla jeho radikální přestavba, při níž vznikl nový třípatrový objekt. V jeho prvním poschodí zvaném též „prostřední dormitář“ se kromě provincialátu, sekretariátu a umývárny nacházela též „knihovna přebohatá na knihy a dostatečně
velká pro uložení dalších,“ v horním patře byla kromě cel též teologická škola. 163) Po zrušení konventu císařským dekretem z 18. října 1785 byl objekt předán k užívání dominikánům, kteří zde sídlí po nucené přestávce za vlády komunistů i dnes.
U pořízení prvních knih pro olomoucké františkány stál, stejně jako u vzniku samotného kláštera, mimo jiné bývalý politik a biskup Jan Filipec. 164) Tento obstaral ze svých
osobních peněz pergamen na napsání osmi chorálních knih pro vznikající konvent a jeho
159

Podle P. Hlaváčka, 2002a, s. 148 bylo studium provinciale ustanoveno roku 1654.

160

Kürtze Erklärung über die Regul der Mündern-Brüdern sonderlich zum Nutzen und Gebrauch der LeyenBrüder, nebst andern unterschiedlichen geistlichen Übungen. Erstlich Anno 1760 zu Schlan in Novititiat
beschrieben, anjetzo aber au ein neues übersetzt zu Tropau. Anno 1762. V současné době v konventu
P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno, stará signatura II O 21.

161

Jedním z těchto pamětníků byl i Pavlín Ziackowicz, který později popsal popis vpádů Švédů na Moravu,
a zvláště obléhání Olomouce v dochované kronice - ZA Opava, pob. Olomouc, sign. CO 572 (tj. kapitulní
knihovna). Srov. též Elbel, 2002, s. 101-102 a Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 53, s. 665 a násl.
162

Repertorium conventuum..., 1734.

163

Wrbczansky, 1734. Viz též Marková, 2002, s. 13.

164

Jeho spoluúčast na stavbě naznačuje např. přítomnost Matyáše Korvína, jemuž Filipec dělal sekretáře, při
vysvěcení kostela dne 28.8.1468. Viz Marková, 2002, s. 9.

413

chrám. Řádoví písaři se již pak postarali o napsání dvoudílného žaltáře (diurnum, nocturnum), trojdílného graduálu (2 sv. de tempore, 1 sv. o svatých) a tří antifonářů s různými
zpěvy. Zmíněných osm svazků velkého foliového formátu má celkem 1346 listů, cena pergamenu na ně se mohla pohybovat okolo 250 až 300 kop grošů.165) Další blíže neznámé
knihy si posléze řeholníci opsali sami, jiné získali snad nákupem a bezpochyby z darů
a odkazů. Jako první dárce ještě v období výstavby budov konventu, kdy řeholníci obývali
prozatímní stavení nebo jiné měšťanské domy, odkázal řeholníkům svou knihovnu měšťan
Jan Weigl. Ve své závěti z 14. května 1457 rozděluje své čtyři rukopisy mezi klášter
v Opatovicích, olomoucké dominikány a františkány, kterým připsal Bibli. 166) V roce 1523
zase věnoval olomoucký kanovník Jan Kalivoda prostředky pro nákup psacího materiálu na
napsání pasionálu, liturgické knihy s evangelijními texty posledních chvil Ježíšových. Pasionál byl téhož roku napsán a vyzdoben neznámými bratry v olomouckém konventu.167)
I když byli za konfesijních nepokojů řeholníci 1619 z města asi na rok vypovězeni,
jak je popsáno výše, podařilo se díky prozřetelnosti a pečlivosti kvardiána Fortunáta
Böhma zachránit konventní knihovnu. P. Böhm, aby zabránil hrozícímu drancování, sepsal
všechny významné věci v sakristii včetně osmi chorálních kodexů na pergamenu od Filipce
a všechny jednotlivé knihy v bibliotéce. Spolu s cennostmi pak nechal knihy uschovat na
olomoucké radnici, odkud byly po návratu bratří a uklidnění poměrů v roce 1621 zase
všechny vráceny zpět do kláštera.168) Méně šťastná již byla švédská obléhání města v letech
1642 a 1643. Vojenští velitelé si byli vědomi hodnoty knih a proto poslali do olomouckých
klášterů svého komisaře, aby sepsal a vytřídil všechny cenné knihy, které by se daly odvézt
do jejich vlasti. Tento komisař navštívil postupně knihovny dominikánů, františkánů, kapucínů i nejcennější knižní sbírku ve městě u jezuitů a vybral si z nich knihy, které mu mají
být vydány, sepsány a předány. 169) Velikost kořisti již není známa, podobně jako osud kni165

Podrobněji o rukopisech viz výše, kapitola „Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné
knihy“. Viz též Sehnal, 1993, s. 224. Pro cenu psacího materiálu srov. Šmahel, 1966.
166

Divina, 1958, s. 14.

167

Dnes ve fondu olomoucké kapituly v ZA Opava, pobočka Olomouc. Viz Patera, 1912, č. 89 vč. přepisu
explicitu, jenž o původu vypovídá. Z výzdoby dominuje miniatura Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslu.
168

„P. Guardianus Fortunaus Behm pro meliori custodia ad Curiam civitatis praecipuas tres Sacristiae, octo
Libros Chorales ex membrana, cum libris singulares ex Bibliotheca observanda consignavit. Salva omnia sunt
restituta in conventu Fratrum Anno 1621. Vide Archiv. conv. pag. 28, n. 3,4,5.“, Pamětní knihy kláštera NA, ŘF, rkp. 53, s. 357 a MZA, Františkáni Dačice, rkp. 9, s. 20. Srov. též Sehnal, 1993, s. 224.
169

Walde, 1940, s. 154-155 čerpajíce s kroniky minoritského kvardiána P. Zaczkowicze (Historia Svecica de
obsidione et traditione Olomucii Anno 1642. 97 s.;20x30 cm. Muzeum Kroměřížska, sign. D-19. Viz Tomášek, 1967, č. 40). Text vydal. B. Dudík. Chronick des Minoriten-Guardians des St. Jakobs-Kloster in
Ollmütz. Wien, 1881, s. 575.
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hovny při drancování kláštera po prozrazení zmíněné lsti kvardiána Jahna. Součástí podmínek města při kapitulaci švédského vojska sice bylo, že mají být vráceny všechny relikvie,
knihy a rukopisy, které vojáci odvezli na svých nákladních vozech, avšak nestalo se tak,
kořist již nejspíš odputovala do ciziny. 170) I přes tyto krádeže zůstala podle pozdějších katalogů olomoucká františkánská knihovna z větší části v období švédských obléhání zachována i pro další generace řeholníků.
Pamětní kniha konventu nás informuje, že v roce 1661 „byla knihovna byla velmi
doplněna a ozdobena,“ míněno tím knihami. Početná jednotlivá díla zejména scholastických autorů pořídil svou pílí lektor Jindřich Clarus.171) „S potěšením pak byla k užitku otcům lektorům,“ z nichž jistě Clarus nebyl jediným, kdo se o její rozvoj zasloužil. 172) Na
olomoucké františkánské škole byli tehdy řádoví klerici kromě bohovědy náležitě vzdělávání také v hudebním umění po stránce teoretické i praktické. 173) Právě pro místní studenty
vydal řád v roce 1666 v Olomouci učebnici chorálu Musica choralis compendiosa methodo
exhibita Ordinis S. Francisci Tyroninibus. Za jejího autora je považován neznámý člen
olomouckého konventu, nejspíš vyučující studenty v hudebním umění a působící
v kostelním chóru. Že se jednalo o skutečně kvalitní učební pomůcku dosvědčuje i její
schválení od uznávaného olomouckého hudebníka a skladatele Samuela Zindela, varhaníka
v katedrále.174)
Nové umístění získala knihovna v roce 1678 za kvardiána Cyrina Stočka díky zmíněnému rozšíření konventu o dvoupodlažní budovu na severní straně. Její stavbu sice započal
již kvardián Ludvík Gesner v roce 1636, avšak válečná léta a další těžkosti výstavbu značně protáhly. Svou zásluhu na novém umístění knihovny, která tehdy zažívala léta velkého
rozkvětu, měl zřejmě též provinciál Bernard Sannig, který nezapomněl se o celé záležitosti
zmínit také ve svých dvou stručných dějinách olomouckého konventu.175) Zároveň tehdy

170

Walde, 1940, s. 154.

171

Henricus Clarus, theologie lector generalis, v letech 1665-6 provinciál, †1666 v Olomouci.

172

Pamětní kniha kláštera, s. 46 - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 9. Dalším lektorem olomouckým byl na
počátku kromě zmíněného M. Jahna též Jan Kapistrán de Vos (také definitor, †1669). V roce 1655
v Olomouci vyučovali teologii Leo Prasse a stále Jindřich Clarus. Tento je jako lektor uváděn i v roce 1661
spolu s Juliem Vogtem (Voigtem) - srov. cit. pamětní kniha.
173

Podrobněji viz Sehnal, 1993.

174

Viz Český hudební slovník osob a institucí [online]. 2002 [cit. 20.12.2006]. Dostupné na www: <
http://www.musicologica.cz/slovnik/>; Sehnal, 1993, s. 224.

175

„... Versus Septentriorem Conventui per ambitum conjugit9 Bibliotheca sat copiosa, instructa in libris,
fornicata, cui adhaeret quaedam quadrata fabrica, in qua olim erant sedes humanae.“ Tato čtvercová stavba
byla roku 1677 ze strachu zbořena a příbytky v ní umístěny s výslovným souhlasem magistrátu o něco dále
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došlo k sepsání knih do oborového katalogu.176) Jeho prostá forma - zapsán je na pouhých
složených sešitých papírech bez desek, je vyvážena bibliografickou kvalitou. Na svou dobu
velmi pečlivě eviduje i místo a rok vydání a pokud je knihovník nezjistil, poznamenal je
jako neznámé. Oborové kategorie jsou zastoupeny písmeny, dále jsou knihy setříděny dle
formátu a pořadového čísla. To však zřejmě ještě nesloužilo jako signatura, ale pouze pro
potřeby tohoto soupisu, který má výrazně inventární charakter.
Celkem je v něm zaevidováno úctyhodných 1505 svazků, olomoucká bibliotéka patřila v 17. věku mezi největší františkánské knihovny v provincii. Velké množství jich pochází ze 16. století, takže se zdá, že knižní sbírka přežila i léta 1571-1593, kdy byl vylidněný konvent předán do správy jezuitům pro zřízení semináře a konviktu pro šlechtice.
V obsahovém složení knih se zřetelně odráží fungující klášterní studia. Na rozdíl od většiny
jiných soudobých soupisů knih zde měla svou vlastní třídu hojně zastoupená scholastická
teologie zahrnující i jiné podobory bohovědy kromě moralistiky. Rovněž „nižší obory“ rétorika a filozofie byly předmětem výuky v klášterní škole. Odpovídá tomu hojný počet
děl latinských klasiků, gramatických učebnic či slovníků obvykle vytištěných
v humanistickém 16. století. Nezvykle vysoké množství děl obojího práva naznačuje, že
i jemu byla ve františkánské škole věnována pozornost, samostatnou kategorii měly
u františkánů nezvykle i politické knihy, byť zastoupené skrovněji. Četná kázání
a kontroverzistická literatura poukazují na nesnadnou rekatolizaci Olomouce, na níž se
františkáni také podíleli. V bibliotéce měli řeholníci také více než stovku nepotřebných
a neupotřebitelných liturgických knih. Z velké části se jednalo o zastaralá díla z minulých
věků, jež rovněž přečkala boje třicetileté války. Olomoučtí františkáni při péči o duši
ovšem nezapomínali ani na lidská těla. Podle vročení knih vlastnili řadu kvalitních medicínských a léčitelských děl už v průběhu 16. století a lze předpokládat, že je v období válek
a epidemií také používali. Působení klášterní lékárny založené o rok dříve, než knihovna (1677) se zatím ve fondu neprojevilo. Nezapomínajíce ale ani na svou osobní duchovní
cestu vybavili si františkáni svou bibliotéku rovněž mnoha asketickými knihami. Poněkud
nezvykle je však nenacházíme zapsané ve více multiplikátech, aby je mohli bratři mít dlou-

západním směrem vedle městských hradeb. Viz dějiny konventu od B. Sanniga - NA, ŘF, 2979, též v opisech
v pamětních knihách konventu - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 10a, s. 86 nebo NA, ŘF, rkp. 53, s. 28.
V dalším historickém popise Sannig píše: „Klášter má uspokojivou plnohodnotnou knihovnu zřízenou roku
1678.“ - NA, ŘF, 2979. Podle M. Bubna (2006, s. 270) ale „byla zřízena nová knihovna“ až roku 1684.
176

Inventarium Bibliothecae Conventus Olomucensis - NA, ŘF, 2984. Tamtéž je uložen současně vzniklý
inventář archivu, v němž se mj. nacházely dvě papežské buly pro karmelitány z let 1431-77 a dvě pergamenová papežská bullaria.
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hodoběji u sebe v celách. Zdá se, že drobné svazky duchovních příruček a průvodců, nacházející se obvykle mimo prostory knihovny, prostě zaevidovány nebyly. 177)
V souvislosti se zmíněným zřízením nové bibliotéky v 70. letech 17. století ale zřejmě zůstala využívána nebo přinejmenším mobiliářem vybavena i dosavadní knihovna. Zřejmě tato je k roku 1703 zmiňována v konventní pamětní knize jako „bibliotheca antiqua“
a tehdy byla proměněna na komoru či skladiště.178) Ovšem i nové prostory postupně přestávaly stále narůstajícímu množství knih v konventu s významnými studii stačit a tak vznikla
další knihovní místnost v souvislosti s přestavbou již poněkud zchátralého objektu ve
40. letech 18. století. Opravy zahrnující též výstavbu nových cel byly hotovy do roku 1744
a prováděny byly na náklady biskupa Jakuba Arnošta z Liechtensteina a dalších dobrodinců, mj. představeného olomouckých kartuziánů Anselma Fourniera a hradišťského premonstrátského opata Norberta Umlauffa. Ihned po dokončení stavebních prací, již v roce 1744
byla místnost knihovny vybavena novými policemi. V nich byly svazky uloženy podle jednotlivých oborů a formátu. Pro jednotný vzhled byly hřbety knih natřeny bílou barvou,
podle níž lze klášterní provenience snadno identifikovat i dnes, byť během staletí barva
mírně zešedla. Současně byly všechny svazky zpracovány do nového katalogu, jehož autorem byl sváteční kazatel, vikář kláštera a knihovník Darius Roslaub. 179) Tato nová knihovna je v klášterních pramenech zmiňována jako samostatná budova, která snad stála někde
směrem k městským hradbám. 180)
Také v barokní době měla knihovna své dobrodince. Zejména olomoučtí kartuziáni
nebyli pouze donátory při přestavbě budov, ale z jejich darů se rozrostl též františkánský
knižní fond. 181) Část své osobní knihovny věnoval bratřím před svou smrtí v roce 1620 ka177

Jednotlivé třídy soupisu s počtem zaevidovaných svaků jsou: A Biblia s. (42 sv.), B Expositores S.S.
(20 sv.), C. S. patres (20), D Concilia, canonie[!], canonistae, juristae (68), E Theologi & scholastici (104),
F T. morales (66), G Sermonistae (71), H Concionatores (112), I Homilarii & postillatores (71), K Materiam
concionum tractantes (45), L Controversistae (63), M De Divino Officio tractantes (109), N Regulam et statum nostrum concernentes (30), O Historici eccles. & profani (94), P Medici (98), Q Philosophi (77),
R Humanistae et vocabularii (157), S Authores spirituales (197), T Miscellanei (43), V Politici (18).
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Pamětní kniha konventu, s. 105 - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 10a. Podle ní se pod „starobylou knihovnou“ nacházela kamna pro celý dům.

179

Roslaub zemřel 11.9. 1746 v Olomouci. Jeho zásluhy popisuje v seznamu zemřelých bratří i pamětnice
konventu (NA, ŘF, rkp. 533, s. 533) s doplňkem „V pokoji ať odpočívá od prací svých.“ Zřízení knihovny
zmiňují obě dochované pamětní knihy - NA, ŘF, rkp. 53, s. 48 a MZA, Frant. Dačice, rkp. 10a, s. 107.
180

„aedificium Bibliothecae“ uvádějí obě cit. pamětnice. První z nich (v NA) uvádí tentýž termín k roku
1755, kdy by kolem knihovny zbudován nový kanál.

181

Např. rukopis ve VKOL, M II 101; Boháček-Čáda, 1994, č. 233; uvádí též Schubert, 1900, č. 4. Nicolai de
Lyra O.M. Postillas super Evangelistas. Explicit: „per monachum professum domu Vallis Iosaphat prope
Olomuncz ordinis Carthusiensis ... 1461“.
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novník Ondřej Kindler.182) V roce 1729 získali zase bratři odkazem celou knihovnu hněvotínského faráře Josefa Koppa, „jenž za živa byl ochráncem“ kláštera. Velikost Koppovy
knihovny a tohoto daru činila 94 knih. 183) Jiná zajímavá pomůcka se dostala do knihovny
v roce 1772 z daru olomouckého purkmistra Floriána Louckého. Ten bratřím jistě
s ohledem na studující kleriky a potřebu jejich vzdělávání nejen v bohovědě věnoval pro
bibliotéku dva elektrické generátory pro ilustrování vzniku a fungování elektřiny. Ty pak
doplnil o asi 30 svazků různých autorů o elektrice, oceněných tehdy na 150 zlatých. 184)
Někdy ještě před zrušením konventu byla knihovna nově vybavena bíle natřenými policemi
a fond byl nově roztříděn a zkatalogizován. 185)
Výdaje knihovny z let 1756-1760 zachycuje obecná účetní kniha konventu z této doby. 186) Z celkových výdajů kláštera pohybujících se mezi 300 a 800 zlatými ročně připadlo
na nákup knih a jejich vazbu maximálně 40 florénů a to ještě v případě mimořádně výhodného nákupu. Řeholníci kupovali u knihkupců jen výjimečně a za několik málo zlatých,
dávali přednost výhodným nákupům z druhé ruky. V roce 1757 za kvardiána Archanděla
Slavíka takto koupili knihy od faráře v Cvrčovicích jižně od Brna za 2,5 zlatého. Nezbytností nákupu u knihkupců ale bylo pořizování studijní literatury. Několikrát takto nakupovali morální teologie od Víta Pichlera, dále blíže nespecifikované dílo bavorského františkána Johanna Georga Reiffenstuela. Nakupované knihy byly již zřejmě většinou svázané,
u knihvazače měli řeholníci akorát v roce 1760 neznámé dílo francouzského jezuity Dionysia Petavia, za něž mu zaplatili 13 zlatých.
Olomoučtí františkáni bohatě využívali svých kontaktů s tiskařem Františkem Antonínem Hirnlem. Již za doby jeho působení jako zaměstnance v měšťanské tiskárně
v Olomouci zde vydávali své studijní teze.187) Rovněž když Hirnle převzal celou městskou
tiskárnu, tiskl pro františkány teze využívávajíce své bohaté zkušenosti se stejnou službou
pro místní jezuitskou univerzitu. V roce 1757 získal Hirnle od františkánů za vytištění tezí
24 zlatých a neznámému knihvazači ještě bratři zaplatili 7 zlatých. O rok později platili
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Kouřil, 2000, s. 185.

183

Pamětní knihy kláštera - NA, ŘF, rkp. 53, s. 262 nebo MZA, Františkáni Dačice, rkp. 10a, s. 349. Viz též
Divina, 1957, s. 14.

184

Cit. pamětní kniha (MZA), s. 351. Elektrický generátor - lat. „machina electrica“

185

Divina, 1958, s. 14 odkazujíce na klášterní kroniku v MZA.

186

MZA, Františkáni Dačice, rkp. 10b.

187

Viz tamtéž. Theses Theologicae Ex Secundo & Quarto Sententiarum, De Peccatis & Poenitentia, Consonae Menti Doctoris Subtilis Joannis Duns-Scotti..., lektor Řehoř Rocken (†1766). Vytištěno r. 1732.
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řeholníci tiskaři za teze 20 zlatých. Také když roku 1758 František Antonín Hirnle umírá
přijal františkánský klášter dar zřejmě od jeho vdovy Josefy Terezie za sloužení zádušních
mší za jeho spasení. Hirnleho smrtí ovšem služba jeho tiskárny pro řád nekončí, ve spolupráci pokračoval i jeho následovník a zeť Josef Antonín Škarnicl. U něj si františkáni
v roce 1759 nechali vytisknout teze svých lektorů Anakleta Burgermeistera,188) právníka
Alberta Langnera189) a moralisty Elzeara Kinského190) za celkové náklady 18 zlatých plus
9 dalších za jejich svázání. O rok později opět vydali františkáni teze již neznámých řádových učitelů a za ně zaplatili tiskaři 23 a knihvazači 6,5 zlatých.
Od 4. května do 17. června 1787 třídil pozůstalý františkánský fond spolu s knihami
od olomouckých augustiniánů, kartuziánů a minoritů a boskovických dominikánů Jan Alois
Hanke. Celkem v těchto bibliotékách nalezl 15 007 knih. Svazky skončily buď
v Olomouckém lyceu nebo byly v srpnu 1787 poslány do Vídně. Do tamější dvorské knihovny údajně putovalo 18 knih od františkánů, výhradně prvotisků nejrůznějšího obsahu.191) Ostatní knihy byly prodány společně s ostatními třemi rušenými olomouckými kláštery v dražbě 26. ledna 1788 v Olomouci za směšnou částku 181 zlatých a 15 krejcarů.192)
Budovy bývalého františkánského konventu pak ještě po několik let využívala lycejní
knihovna pro uložení knih, jež si pro sebe ze zrušených klášterů vyčlenila, až je roku 1792
definitivně zařadila do svého fondu.193) V soupisech knih pořízených od Jana A. Hanky se
údajně nacházelo 51 rukopisů pocházejících od olomouckých františkánů. Jejich skutečný
počet byl zřejmě vzhledem k prosperujícím studiím ještě výrazně vyšší, jednalo se ale
o duplicitní opisy učebnic a tezí, Hankem zařazené mezi „Wust“. Ve Vědecké knihovně
v Olomouci se podařilo podle vlastnických přípisů nebo charakteristických našedlých hřbe-

188

Narozen v Kozomíně, dvojnásobný provinciál, zemřel 1789 v Praze jako jubilant slibů, podle řádového
nekrologia „velmi zasloužilý muž.“
189

Později působil jako lektor v Brně, kde mu rovněž tiskař Emanuel Svoboda tiskl právnické teze. Zemřel
v Brně 1774.
190

Též definitor, provinciál a vizitátor dalších provincií, zemřel 1776 ve Znojmě. Tyto teze se mi nepodařilo
dohledat, zato ale tiskem vyšla ještě Kinského učebnice morální teologie: Tractatus Moralis De Virtute Religionis Pro Studioso Franciscanorum Provinciae Bohemiae Reform. Scholasticorum Usu. Palaeo-Pragae :
Literis Joannis Caroli Hraba, 1768.

191

ZA Opava, pob. Olomouc, fond SVK Olomouc, 1787, č. 146. Jejich seznam dochován tamtéž, č. 77. Pouze jedenáct prvotisků uvádí a výslovně jmenuje Schubert, 1897, s. 48. V Österreichische Nationalbibliothek
se podařilo nalézt jen jeden: Justiniánův Liber feudorum. Strassburg, 1472, signatura 12 B 23.
192

ZA Opava, pobočka Olomouc, fond SVK Olomouc, rok 1787, č. 123. Viz též Rybička, 1895.

193

ZA Opava, pobočka Olomouc, fond SVK Olomouc, rok 1792, č.17
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tů identifikovat 21 svazků středověkých rukopisů z popisovaného řeholního domu.194) Obsahově mezi nimi převládají texty pro kazatelskou činnost, počínaje hotovými kázáními až
po výklady Bible. Jedná se vesměs o kodexy menšího a středního formátu obsahující
v jednom svazku řadu různých děl psaných běžným písmem bez zvláštních kaligrafických
a malířských úprav. Jejich využití bylo čistě praktické a zaměřené zcela na obsah, jemuž
byla podřízena forma, neboť bratři měli podle těchto knih sice psacího materiálu dostatek,
ale šetřili jím. V olomoucké knihovně se dále podle soupisu jejich inkunábulí dochovalo
osm prvotisků pocházejících od místních františkánů.195)

Olomouc, kláštery kapucínů za hradbami a u chrámu Zvěstování Páně
Konvent v Olomouci vznikl po Brnu jako druhý kapucínský na Moravě a společně
s Brnem tvořil dvě největší základny v této zemi. Počtem bratří si byly podobné, akorát
v Olomouci se postupně rozvinula řádová studia, u nichž lze předpokládat solidní knihovnu. Kapucíni byli do města povoláni v roce 1613 Františkem kardinálem Dietrichsteinem,
o rok později schválila provinční kapitula zřízení domu a záhy nato začala jeho stavba vně
hradeb. Osud konventu však už od počátku nebyl jednoduchý. 27. září 1618 byli řeholníci
povstalými protestanty vyhnáni a uchýlili se do Brna. Budovy byly poté označeny rozhodnutím moravských stavů z 28. července 1619 za nebezpečné pro opevnění města a zcela
zbořeny. Po nuceném exilu se řeholníci v roce 1622 nebo 1623 vrátili, kdy opět na náklady
Kafky z Říčan konvent obnovili. Ani podruhé vystavěný klášter neměl dlouhého trvání.
V roce 1642 si v budově zřídil hlavní stan švédský generál Lennart Torstenson a znovu ji
zničil. Kapucíni mezitím pobývali v různých domech nebo v jiných konventech a až v roce
1653 začala s řadou obtíží stavba třetího kláštera, opět uvnitř hradeb a to díky daru majitele
kremnických dolů Jakuba Serty, který již tehdy vstoupil do řádu jako Electus z Plurs. Tyto
budovy byly ještě několikrát opravovány a jejich vzhled se měnil, nejzásadněji stavbou
nového bohosloveckého učiliště v roce 1933. Za druhé světové války, konkrétně roku 1942
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Boháček-Čáda, 1994. č. 31, 32, 76, 77, 84, 86, 94, 142, 145, 151, 196, 228, 233, 264, 271, 288, 294-297,
301, 341. Srov. též Schubert, 1900. Za zmínku z nich v souvislosti této práce stojí rkp. č. 228 (signatura
M II 92), konkrétně Novum Testamentum cum prologis, jehož původ osvětluje kolofon: „finit apocalypsis
domini Petri, plebani in Smrzycz A.D. [1416] per Wenceslaum de Skyhrow et nunc temporis eruditorem
parvorum in Smrzicz“. Na předním přídeští je další vlastník knihy: „Frater Martinus Nenyck, bac[calarius] de
Lypck, nacione Misnencius“ - podle P. Hlaváčka, 2002a imatrikuloval v roce 1505, bakalářem se stal
v zimním semestru 1511.
195

Louda, 1956, č. 169, 292, 865, 905, 971, 1116, 1519, 1628.
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museli bratři budovy na čas opustit, neboť v nich byla zřízena nemocnice. Po roce 1950
využívaly objekt Lidové milice jako své cvičiště, poté Československé dráhy jako výpočetní středisko a od roku 1991 zde opět sídlí kapucíni.
Nejstarší zprávy o knihovně jsou spíše smutné a dokládají tragické počátky konventu.
Když v letech 1619-1622 pobývali kapucíni mimo Olomouc, byla jejich patrně ještě
skromná knihovna uloupena a odnesena. Klášterní kronika uvádí jako zloděje Švédy, jednalo se ale o útočníky z tehdy povstalé protihabsburské Moravy. Jen nábytek byl po jejich
odchodu po dobytí města Albrechtem z Valdštejna vrácen zpět a snad opět použit pro knihy
v opravené budově.196)
O dalším osudu konventní biblotéky až do roku 1736 nevíme, tehdy však pro ni začaly lepší časy. Olomoucký kvardián Serafín Melcher z Głuchołaz totiž začal usilovat
o zřízení nové knihovny. Stěžoval si, že mnoho cel zůstalo prázdných, komora zpustlá
a mnoho dalších věcí v klášteře je ještě nutno uvést do pořádku a zároveň chtěl přesunout
knižní fond jinam. O souhlas představených tehdy žádal slovy: „Není kapucínům povoleno
vlastnit knihovnu jednoduchou a nepříliš bohatou? Avšak naše provincie bez takovýchto
knihoven jest. Uvažte, zvláště ve městech německých mají kapucíni upravené sakristie, ale
také upravené knihovny. O významu první nikdo nepochybuje, v mnohých klášterech je
však knihovna pustější než vybavení sakristie. Dobrodinci častěji věnují dary pro sakristii.“
P. Serafínovi se podařilo přesvědčit provinciála Kryšpína z Čilce, který se stal horlivým
přívržencem nové přestavby. V pokladně řádu zbyly peníze z opravy kláštera v Opočně,
v únoru 1737 přišel souhlas generála. Již 8. května byl položen základní kámen a díky píli
mistrů stavitelů byla brzy zřízena také nová, větší a lépe vybavená knihovna,
od následujícího roku ještě ochráněná železnými dveřmi. 197)
Neměla ovšem dlouhé trvání, jen třicet let. Kvardián Viktor Lippert z Karlových Varů198) se snad nechal inspirovat právě dokončenou výstavní brněnskou knihovnou a zatoužil
mít v Olomouci podobnou, umístěnou v samostatné budově mimo kvadraturu konventu.
20. března 1768 položil hrabě Leopold z Potštátu, zřejmě dobrodinec novostavby, s velkou
196

Pamětní kniha konventu 1613-1764. s. 9 - ZA Opava, pobočka Olomouc, Kapucíni Olomouc, 5.

197

Kapucínské anály, sv. 19, 1737, s. 85-87.

198

P. Viktor, světským jménem Jan Nepomuk Jiří Lippert, se narodil 15. prosince 1728, provinční definitor,
v letech 1777-80 provinční vikář řídící de facto provincii, zemřel 25. ledna 1791 v hradčanském klášteře.
Podle záznamů ve svazcích Staré brněnské knihovny si rovněž sám udržoval vlastní knihovničku pro osobní
potřebu. Její část, přinejmenším rukopisy se v 19. století i dnes nachází v hradčanské historické bibliotéce.
Srov. Hradilová, 2004. Ty svědčí o jeho širokém zájmu zahrnujícím kromě teologie, filozofie nebo kázání
v němčině též matematiku a astronomii.
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slávou, za zvuku trubek a tympánů základní kámen nové budovy. 199) Z dochovaného plánu200) se dovídáme, že novostavba byla umístěna nalevo od vchodu do kláštera z náměstí.
Jednalo se snad i o patrový dům, neboť v roce 1769 musel kvardián Firmián Beer
z Neustadtu ve Falcku vést spor se sousedem Viciniem Janutkem ohledně její zdi, přes kterou nešlo světlo a musela na ní být pověšena lucerna. 201) Vnitřní vybavení knihovny neznáme a zahalen zůstává i její vnější vzhled, neboť někdy při pozdějších přestavbách byla
budova zbořena a dlouhá chodba podél kostelní lodi přestavěna a doplněna o dvě místnosti.
Bratr Viktor z Karlových Varů ale nezůstal jen u stavby, sám pořizoval nové knihy a to
nejen za svého kvardianátu, ale i později v 70. letech, když ještě stále pobýval v Olomouci.
Vycházel z doporučení biskupské konsistoře a dle jejich instrukcí získával almužnou a snad
i nákupem potřebné autory i díla menšího významu. Jiné knihy kapucíni dostali darem
v letech 1773-74 díky aktivitám P. Delfína Wagnera z Jihlavy, nedělního kazatele
v katedrále202) a dalšího olomouckého kvardiána Jiřího Antonína Suchomela. 203)
Přesný přehled o stavu fondu nám podává svazkový foliový katalog z poloviny
19. století. 204) Docela precizně oborově seřazené záznamy evidují celkem 4040 svazků.
Největší část tvořila kázání a jejich koncepty (495 děl),205) velký podíl ovšem tvořila
i duchovní četba (290), protireformační literatura (228), obojí právo (180), morální teologie (170), matematika (137), historie (121) a filozofie (112). Větší množství teologických
i světských vědeckých děl odpovídá skutečnosti, že v Olomouci sídlila řádová studia
a v tomtéž městě s určitými přestávkami působila vysoká škola. Asi u čtvrtiny knih není
zapsáno jejich vročení, přesto se dozvíme, že ve fondu bylo nejméně 200 svazků
z 16. století i prvotisky. Společně s katalogem se na složeném listě dochovalo i torzo staršího katalogu někdy z let 1760 až 1780, z něhož ovšem nelze nic obecnějšího vyčíst. Dále je
ke svazku přiložen soupis 84 knih z daru pocházejícího z farní knihovny v Holicích.
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Kapucínské anály, sv. 22, 1768, s. 128.

200

NA, ŘK, M 32.

201

Pamětní kniha konventu 1613-1764. s. 69 - ZA Opava, pobočka Olomouc, Kapucíni Olomouc, 5.
P. Delfín, světským jménem Václav Jeroným Wagner, se narodil 24. září 1731, zemřel 22. října 1775
v Olomouci.
202

203

Historia domestica a prima Olomucensis monasterii fundatione 1613-1922. část Z Miscellanea, s. 3 - ZA
Opava, pobočka Olomouc, Kapucíni Olomouc, 6.

204

Katalog nemá titulní list s názvem, rokem ani jeho tvůrcem. Nejnovější zapsané knihy jsou z roku 1839.
Uložen v ZA Opava, pobočka Olomouc, Kapucíni Olomouc, 31.

205

Číslo nevypovídá o počtu svazků, nýbrž o počtu děl jakožto obsahových celků, které mohou být
i vícesvazkové.
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V olomouckém kapucínském konventu byly také po jistou dobu uloženy zlomky tzv.
brněnského žaltáře. Dva dvoulisty pocházející z Čech z poloviny 15. století patrně
v konventu objevil profesor c.k. českého gymnázia v Olomouci Theodor Vodička (18471903). Torzo rukopisu se mu podařilo od bratří získat a roku 1881 jej věnoval pražskému
muzeu, jak na jeden z pergamenových listů poznamenal. 206)
V roce 1910 byla v olomouckém klášteře zřízena Serafínská škola pro chlapce studující na gymnáziu a připravující se na kněžství a vstup do řádu a ještě téhož roku do ní
vstoupilo deset mladíků. Jistě obhospodařovala vlastní knihy. Mnohem větší fond si ovšem
vyžadovalo nové bohoslovecké učiliště fungující v konventu od roku 1933. Jeho knihy byly
označovány razítkem „Studium theologicum O.F.M. Cap. Olomucii“ a uloženy s vlastními
signaturami odděleně od ostatních klášterních, nejspíš v samotné budově učiliště.
Objem fondu se do zrušení kláštera v roce 1950 rozrostl na 16 tisíc svazků, které poté
připadly olomoucké vědecké knihovně. 207) Historické knihy byly v jejím depozitáři rozptýleny mezi ostatní fond a jsou v něm uloženy dodnes. Z publikovaných soupisů se dovídáme, že kapucíni vlastnili rukopis latinské Bible ze 14./15. století se zlatými iniciálami
a akantovým dekorem. 208) Ve Vědecké knihovně v Olomouci je dále uloženo 42 prvotisků
s místní kapucínskou proveniencí. 209)

Olomouc, kláštery Menších bratří/minoritů u chrámů P. Marie Sněžné
a sv. Jakuba

Do Olomouce přišli Menší bratři patrně okolo roku 1240, s jejich příchodem snad
souvisí i zákaz biskupa Bruna ze Schauenburku prokazovat úctu stigmatům sv. Františka
z roku 1237. Podle řádové tradice je uvedl Jaroslav ze Šternberka, který tím chtěl vyjádřit
vděčnost za své vítězství nad Tatary v bitvě u Olomouce roku 1241, dle pamětní knihy kos206

"Z kláštera kapucínského v Olomouci. Theodor Vodička roku 1881". Dnes Knihovna Národního muzea,
sign. I A C 63. Viz Brodský, 2000, č. 292, s. 312.
207

Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven v Čechách a na Moravě. 31.3.1952 - NA,
SÚC, 56. M. Buben (2006, s. 412) v této souvislosti chybně uvádí, že knihovna byla ponechána na místě
v klášteře.
208

„Biblia latina Veteris et Novis Testamenti“ - VK OL, signatura M I 716. 517 ff., 24x16 cm. Viz BoháčekČáda, 2000. Rukopis byl digitalizován a je dostupný v databázi Manuscriptorium. Tyto soupisy se neshodují
ve vročení rukopisu: podle Boháčka-Čády byl napsán v 2. pol. 14. stol, podle autorů popisu v Manuscriptoriu
v 40. letech 15. století.
209

Srov. Louda, 1956. Žádná z inkunábulí není českého původu, všechny pochází z německých měst nebo
z Basileje.
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tel založil olomoucký purkrabí Albert ze Šternberka, zřejmě bratr Jaroslavův. 210) Konvent
s chrámem Boží rodičky si záhy získal oblibu mezi vlivnými osobnostmi a tím byla zajištěna i jeho existence. Kromě zmíněných Šternberků, kteří měl v řádovém chrámu svou hrobku,211) šlo také o rod Zoubků ze Zdětína, Haugwitzů z Biskupic, pánů z Lipé, z Wrbna
a Tvorkovských z Kravař nebo olomouckého biskupa Bruna.212) Materiálně dobře zajištěný
konvent patřil k nejvýznamnějším v zemi a provincii, do roku 1465 se zde slavilo sedm
provinčních kapitul. 213)
Život a fungování kláštera zřejmě příliš nezasáhly ani husitské nepokoje, teprve
v souvislosti s protestantstvím nastal postupně v 16. století jeho výrazný úpadek projevující
se na kritikách řeholníků i poklesu jejich počtu. Poté, co zde zbyl již jen jeden bratr
a chrám sloužil jako zbrojnice, byl vzájemnou dohodou provinciála Valentina Christiana de
Cingulo, kvardiána Filipa a olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z 5. září 1567
řeholní dům podstoupen jezuitům. Minorité se přestěhovali do zrušeného kláštera mnišek
augustiniánek s kostelíkem sv. Jakuba v místě dnešního zadního traktu filozofické fakulty,
který byl více než čtyřicet let neobýván a pustý. Nezbytné opravy zchátralého objektu byly
urazeny z prodeje klášterních statků spravovaných dosud biskupstvím a patrně i za přímé
podpory Viléma Prusinovského. Církevními a císařskými potvrzeními bylo bratřím povoleno přenést si do nového sídla veškerý movitý majetek,214) zřejmě se tedy stěhovaly také
knihy.
Konvent utrpěl během třicetileté války, jeho dormitář byl údajně téměř zbořen. Roku
1642 byl nadto uloupen Švédy téměř celý kostelní poklad. Po uklidnění poměrů byl celý
objekt zásadně opraven za finanční pomoci kardinála Dietrichsteina, takže se někdy
v pramenech hovoří o nové budově.215) Několik dalších oprav probíhalo i později v 17.
210

Stručné dějiny kláštera, výtah z archivu konventu z. r. 1754 - ZA Opava, Provincialát minoritů v Opavě,
rkp. 4. Založení Jaroslava naznačuje skutečnost, že byl jako dobrodinec pohřben v kryptě kostela sv. Salvátora při pražském klášteře Na Františku (podle F. Hammerschmieda. Monasterium s. Agnetis - NK, sign.
I.D.40). Viz též Hýbl, 1896, s. 339; Loserth, 1885, s. 234 a 251; Buben, 2006, s. 196. Nejstarší zmínka
o olomouckých bratrech je v listině z 4. února 1252, dříve chybně datované do roku 1232 (Regesta Boh. et
Mor. I. č. 758). Podle pozdějších řádových pramenů byl údajně 1242 postaven kostel a klášter a 1260 zde
slavena provinční kapitula.
211

Hýbl, 1896, s.. 339.

212

Podle klášterního nekrologia v pamětní knize - VK OL, sign. M II 100. Viz Loserth, 1885.

213

Podrobněji v příspěvku O. Jakubce in Foltýn a kol., 2005, s. 474.

214

ZA Opava, Provincialát minoritů v Opavě, rkp. 6, s. 20.

215

Podrobně o obléhání viz kronika kvardiána P. Zaczkowicze. (Historia Svecica de obsidione et traditione
Olomuci Anno 1642. 97 s.;20x30 cm. Muzeum Kroměřížska, sign. D-19. Viz Tomášek, 1967, č. 40). Text
vydal B. Dudík: Chronick des Minoriten-Gurdians des St. Jakobs-Kloster in Ollmütz. Wien 1881.
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a poté 18. století, hrazeny byly například biskupem Karlem II. z Liechtensteina a dalšími
dobrodinci, ale i samotným konventem. V řeholním domě tehdy obvykle pobývalo 20 až
30 řeholníků a to až do jeho zrušení 18. října 1785. V konventu rovněž fungoval noviciát,
jehož pozůstatkem je příručka pro formaci noviců vytištěné v městské tiskárně, kde byl
tehdy zaměstnán zřejmě františkánský příznivec František Antonín Hirnle. 216)
Poté v konventu sídlil. c.k. filiální zaopatřovací ústav, v přepatrovaném kostele
sv. Jakuba chirurgický ústav, další ke klášteru náležející chrám sv. Petra byl roku 1792
zbořen. V souvislosti se stěhováním nemocnice do nového areálu byly budovy bývalého
kláštera i kostela sv. Jakuba roku 1901 demolovány, na jejich místě byl postaven komplex
školních budov od roku 1946 sloužící filozofické fakultě.
Pro minoritský nebo nedaleký klariský konvent byly v 15. století zřejmě vytvořeny
a tamtéž užívány některé iluminované liturgické rukopisy dochované ve Vědecké knihovně
v Olomouci. 217) Před josefínským zrušením kláštera se bratřím podařilo převézt svůj archiv
a s ním i snad část knihovny do brněnského konventu, jak naznačuje přítomnost olomoucké
klášterní kroniky v brněnském fondu na počátku 20. století. 218) Přebírání fondu
J.A. Hankem a jeho následný osud byl podobný s olomouckými františkány (viz), podle
interpretace textů historika A. Schuberta obsahoval vytříděný minoritský knižní fond pouze
12 rukopisů. 219)
Ve Vědecké knihovně v Olomouci je dochováno devět středověkých manuskriptů
s olomouckou minoritskou proveniencí, byť obvykle až novodobou.220) Takto i nejstarší
z nich, evangeliář M II 160 z 1. poloviny 12. století se dostal k minoritům zřejmě až
v 17. století. Některé rukopisy však patřily bratřím už ve středověku či renesanci a přečkaly
reformační 16. století i pozdější válečné chvíle. Mezi nimi je také martyrologium M II 100

216

Instructorum novitiorum et novitius instruendus seu dialogus inter sanctum patrem Franciscum et novitium
ordinis minorum Fratrum conventualium / Novitiatui praesentatus a R. P. Maxmiliano Sigel. Typis Olomucensibus, 1729. 267 s.
217

Více viz výše v kapitole „Knižní kultura Menších bratří / minoritů ve středověku“, jedná se např.
o signatury M IV 2 (graduál) a M IV 6 (antifonář).
218

Neumann, 2000.

219

Petrů, 1959.

220

Boháček-Čáda, 1994, č. 38, 167, 208, 232, 289, 324, 327, 331, 332. Ve VK OL se nachází a v cit. soupise
je uvedeno také několik rukopisů od olomouckých klarisek sídlících v Olomouci nedaleko minoritů na místě
dnešního Vlastivědného muzea až do josefínských reforem. Dva rukopisy (M II 249 - tzv. „Olomoucký evangeliář“ a M I 1) z počátku 15. století věnovala zřejmě ještě v tomtéž věku klariskám paní Kačna, která měla
mezi řeholnicemi též svou dceru. Viz též kapitola Další významné středověké rukopisy Menších bratří
a klarisek.
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s přípisky z dějin kláštera.221) Za zmínku stojí též Pseudo-Cyrilli Epistola de miraculis b.
Hieronymi M II 209 koupená a vlastněná roku 1520 bratrem Wolfgangem Neisserem
a kázání Jakoba de Voragine vlastněná zřejmě v 15. století jinde neznámým Jeronýmem ze
Šternberka, jenž ale zřejmě nebyl členem panského rodu a své jméno odvozoval pouze dle
místa původu.222)

Opava, klášter františkánů u chrámu sv. Barbory
Zřízení prvního konventu observantské větvě Menších bratří v Opavě plánoval
přemyslovský opavský kníže Vilém ještě před údajným pobytem sv. Jana Kapistrána ve
městě v srpnu 1451. Pro stavbu domu a kostela sv. Barbory údajně na troskách starého
chrámu sv. Jana Křtitele věnoval pozemky u Ratibořské brány na severním okraji města.
Rovněž předal bratřím dům, v němž bydleli dočasně v průběhu stavby započaté roku 1453.
Radostný začátek ovšem neměl dlouhé trvání. Po prodeji Opavy utrakvistickému vévodovi
Bolkovi Opolskému roku 1457 upadlo finanční zabezpečení kláštera závislého na podpoře
zřizovatele a měšťanů. Ani konfirmace zakládací listiny Vladislavem Jagellonským roku
1514 a nový roční plat 20 zlatých plus naturálie situaci nedokázaly zlepšit. V průběhu
16. století stále klesal počet a současně i morálka řeholníků, zpravidla přestupujících
k šířícímu se luteránskému vyznání. 223) V roce 1571 se pravděpodobně nespokojení řeholníci rozutekli, i když podle řádové kroniky sepsané v 17. století patrně Bernardem Sannigem byli o rok později násilně vyhnáni luteránskými příznivci. 224) Objektu se ujal protestantský kostelník Prokop Solník, který zde zřídil špitál.
Někdy na počátku 17. století došlo k obnovení konventu. Dokonce zde údajně někdy kolem roku 1620 fungoval noviciát a snad také filozofická studia, na nichž se vzdělávalo šest kleriků.225) Klášter i kostel byly možná jen dřevěné, zcela shořely při obléhání
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Jeho text vydal Loserth, J. Das nekrologium des Minoritenklosters in Olmütz. Archiv für Österreichische
Geschichte, 1904, Jhrg. 65, s. 231-254.
222

„Iste liber est Ieronymi de Sternberg“ [rukou 15. stol.] ; „Conventus Olom. ad S. Jacobum“ [18. stol.].

223

Po smrti kvardiána Martina roku 1569 zavládl v klášteře chaos, dohledem nad ním byl pověřen johanitský
komtur Jiří Lesota ze Stéblova, který nechal liturgické předměty a paramenta uložit na radnici a odtud byly
řeholníkům půjčovány jen k bohoslužbám
224

B. Sannig (?): De origine, erectione aliisque memorabilius almae provinciae Bohemiae - NA, ŘF, 3141.

225

Dále zde pobývalo 9 kněží a 8 laiků. Viz Arbor historica provinciae Boemiae - Archiv m . Plzně, Sbírka
literárních rukopisů, č 138.
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Opavy Mansfeldovým vojskem v roce 1627, kdy zároveň došlo i k vyhnání řeholníků. 226)
Opětovně uvedl františkány do města místodržící opavského vévodství hrabě Jiří Štěpán
Bruntálský z Wrbna roku 1659. Do roku 1678 byl budován nový konvent na parcele získané od téhož hraběte u Hradecké Brány na rohu dnešních ulic Ostrožné a Beethovenovy. Ku
chrámu sv. Barbory přiléhaly dvě přibližně stejně velké jednopatrové kvadratury, jedna
nalevo (východně) od chrámu a druhá u jeho kněžiště. Konvent přečkal josefínské reformy
formálně, ale v důsledku omezování přijímání nových kandidátů do řádu klesl počet obyvatel na tři řeholníky. Proto byl stejně 1. prosince 1796 zrušen, záhy využit jako nemocnice
a později částečně zbořen nebo přestavěn.
V Opavě působil bratr laik Hipolit z Pruska, který zde roku 1471 dokončil opisování
Comuniloquia, jehož autorem je františkán Joannes Gallensis. Zdá se, že se knihu psal pro
svou potřebu, neboť později se nacházela v olomouckém konventu, kde br. Hipolit roku
1501 zemřel. 227) Bližší informace o knihovně 15. a 16. století nemáme, jistě došlo k jejímu
rozchvácení při úpadku a opuštění konventu. Novou knihovní sbírku si tedy řeholníci budovali po svém návratu někdy po roce 1600. Knihy zřejmě přečkaly zmíněný katastrofální
požár roku 1627, neboť po následném opuštění konventu získala knihovnu stejně jako
všechno kostelní náčiní a umělecké předměty protestantská městská rada.228)
Po znovuobnovení konventu v druhé polovině 17. století si opět museli řeholníci
postupně budovat knihovní fond znovu, nákup knih je například doložen v roce 1665 za
kvardiána Jana Evangelisty Fritsche, lektora, slavného kazatele a jakožto bývalého definitora nositele titulu „otec provincie.“229) V roce 1674 byla utříděná knihovna sepsána do
dochovaného katalogu.230) K tomuto zpracování jistě došlo až po instalaci sbírky v stále
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Pamětní kniha kláštera - MZA, Frant. Dačice, rkp. 12. Viz též B. Sannig. Dějiny kláštera v Opavě - NA,
ŘF, 3066. Podle J. Svátka (1982) došlo k požáru již v roce 1626.

227

VK OL, sign. M I 339. Boháček-Čáda, 1994, č. 142. Schubert, 1900, s. 414, č. 48. Explicit: „Et est iste
liber finitus 1471 ... in loco nostro Oppaviensi per me fratrem Ypolitum de Prussia, sub vic. venerabilis patris
fratris Pauli de Moravia“.
228

„...ad curiam translata Oppaviensem“ viz dějiny konventu od B. Sanniga - NA, ŘF, 3066. Shodnou informaci uvádí patrně týž autor v „De origine, erectione aliisque memorabilius almae provinciae Bohemiae“ NA, ŘF, 3141. nebo Pamětní kniha kláštera - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 12, fol. 105v. Viz též Morr,
1930, s. 49. Podle úsudku J. Svátka (1982) se pak tyto předměty a snad včetně knih spolu se třemi sochami
staly součástí inventáře farního kostela P. Marie.

229

Zápis o nákupu je v knize rakouského kapucína Prokopa von Templin. Mariale... Salzburg, 1667
v knihovně Slezského zemského muzea, sign. Ant. 29. Viz Mazur, 1957, s. 18. O knize též níže.

230

Cathalogus librorum pro loco Oppauiensi Ord: Fr[atr]um minorum s. Francisci Reformatum ad
S. Barbaram Ao 1674 conscriptum. 14 listů, bez pevných desek, svázáno - NA, ŘF, 3071. Viz též Mazur,
1957, s. 16.
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ještě budovaném novém konventu uvnitř města na jeho jižním okraji. Knihovna zde měla
svou vlastní místnost.231) Roztřídění knih v zmíněném katalogu bylo na františkánské knihovny své doby obvyklé - podle oborů zastoupených písmeny, v rámci oborů podle formátů a dále byly svazky seřazeny podle arabských pořadových čísel. Soupis je zpracován dosti pečlivě včetně případných přívazků, a pokud byl nalezen, je uveden také rok a místo
tisku. Celkově soupis eviduje 359 svazků. Počet je to dosti malý a nasvědčuje, že skutečně
během třicetileté války vzal dosavadní knižní fond za své a musel být budován znova. Obsahově opavská sbírka bratří nijak nevymykala průměrným soudobým mendikantským
klášterům. Dominují kázání a materiály k nim (30 %) a knihy pro duchovní četbu (11 %).
Těch byla pouze menší část menšího formátu, drobné svazečky k soukromému rozjímání
patrně vůbec nebyly v knihovně evidovány. Pozoruhodných je také 19 foliových svazků děl
církevních otců s mnohými přívazky nebo 7 herbářů či lékařských knih. 232)
Z rukopisů je evidován pouze zpívaný misál („Missa scripta chorales“) velkého foliového formátu. V soupise jsou popsány zejména tisky ze 17. století a v menším počtu
prvotisky (celkem 31), tisků 16. století je velmi málo, což odpovídá odklonu Opavska od
katolictví v této době, takže se knihy z tohoto období nedostávaly do kláštera ani později
formou darů a odkazů od příznivců z okolí konventu. Z učebnic B. Sanniga měli v Opavě
pouze třetí díl Schola theologica, stěží byly v 2. polovině 17. století v konventu pořádány
přednášky nebo jiné soustavnější vzdělávání řeholníků. O dva roky později (1676) bylo
ještě do soupisu připsáno jinou rukou celkem sedm nových přírůstků, z toho tři kázání,
jeden breviář a liturgická příručka (rituale) olomoucké diecéze.
Bohužel ani tato po více než třicet let budovaná knižní sbírka nesloužila řeholníkům
dlouho. Při velkém požáru města 24. května 1689 shořely střechy a spadly klenby v kostele
a prvním patře konventu. Plameny také zničily takřka veškeré vnitřní vybavení včetně varhan, lavic, oltářů a téměř celé klášterní knihovny. „Knihovna se všemi knihami byla spále-
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Dále v klášteře bylo 27 cel, 2 pohostinky, 2 infirmaria, 2 spižírny, provincialát a sekretariát. Viz MüllerŽáček, 2006, s.204.
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Konkrétně byly jednotlivé kategorie zastoupeny následovně: A Bible (15 sv.), B bibl. konkordance (4 sv.),
C výklady Bible (5 sv.), D církevní Otcové (19 sv.), E spekulativní teologie (18), F summisté (15), G právo
(6), H kasuistika (morálka, 27), I kázání (Sermonistae, Homilarii, Postillantes) a materiály ke kázáním (37),
K kázání (Concionatores, 70), L kontroverzistika (13), M duchovní četba (39), N dějiny církevní i světské
(19), O Miscellanei (různé, díla nezařaditelná, 6), P filozofie a matematika (8), Q lékařství a herbáře (7),
R knihy týkající se modlitby officia (21) (z toho 6 breviářů „ad usum OFM“ osmerkového formátu), S lit.
o Řeholi a řádovém prostředí (6), T politika (9), V školní literatura („Scholastici“ - gramatiky, slovníky, teologické sumy, 15).
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na ohněm“, popisuje událost klášterní pamětní kniha. 233) Poněkud odlišné údaje ovšem
uvádí ve svých stručných dějinách konventu B. Sannig.234) V knihovně údajně skutečně
hořelo, mnoho knih bylo také poškozeno hasící vodou, ale ty nejvzácnější se prý podařilo
ochránit: „Bratři se v tu chvíli ze všech sil bránili. P. kvardián Januarius Šídlo (též Schidl,
Schidlo) se dvěma novici odnášeli lepší nábytek jak z knihovny, tak odjinud. Vybrané knihy odnesli a umístili se všemi stříbrnými předměty ve staré sakristii. Bůh buď veleben, že
se to zachránilo,“ uvádí pramen.
V roce 1690 proběhla oprava ohněm poškozeného konventu. Kromě nových střech
byly nově postaveny také mnohé cely, pokoje pro kvardiána a provinciála, místnost pro
nemocné, koupelny. Nově budovaná knižní sbírka spolu s případnými oheň přeživšími knihami byla patrně umístěna v běžné cele. Při popisech oprav není knihovna nijak výslovně
zmiňována, podle J. Svátka se však nacházela v sousedství chóru a oratoře.235) Dále se
v konventu nacházela přednášková místnost (lectura), zřejmě zde byl přinejmenším zamýšlen vznik studií. V roce 1706 proběhly menší opravy v celém konventu, v rámci nich byla
v knihovně, stejně jako v refektáři položena nová dřevěná podlaha, v roce 1723 pak byla
ještě místnost bibliotéky vybílena. 236) Při požáru města 25. srpna 1758 poškodil oheň
i františkánský klášter, který byl údajně dalších deset let opravován, škody na knihách však
nejsou známy. Podobně i při obsazení Opavy pruským vojskem roku 1762 byl sice poničen
řeholní dům, prameny se ale o knihách či škodě na nich nezmiňují. 237)
V 18. století fungovala v klášteře studia logiky a morální teologie. Důkazem nám
jsou též zápisky skotistické logiky studenta Samuela Reinvirtha z roku 1752.238) Relativně
velké množství knih z oblasti filozofie, gramatiky a rétoriky odpovídající funkční řádové
škole uvádí také soupisy knih zpracované později při rušení kláštera.
Přestože za reforem Josefa II. nakonec k zrušení konventu přímo nedošlo, byl nejprve
k likvidaci určen. Proto došlo i k sepisování jeho majetku, včetně knih, které byly roztříděny obdobným způsobem jako v moravských klášterech, bezpochyby prací Jana Aloise
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Cit. pamětní kniha, fol. 115r. Srov. též Svátek, 1982, s. 154 ; Prix, Dalibor in Foltýn aj., 2005, s. 569.
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NA, ŘF, 3066.
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Cit. pamětní kniha, fol. 104, 115n; Svátek, 1982, s. 155.
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Cit. pamětní kniha, fol. 120v; Svátek, 1982, s. 155-156.
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Cit. pamětní kniha, fol. 123.
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Schubert, 1900, s. 413, s. 21, dnešní lokace rukopisu není známa. O studiích též Wrbczansky, 1746 (uvádí
studia moralistiky s jedním lektorem); Repertorium conventuum..., 1734. Studenty morální teologie uvádí též
cit. pamětní kniha, passim.
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Hankeho. Protokol o zrušení kláštera z 30. srpna 1787239) eviduje celkem 1447 svazků
z klášterní knihovny. Z nich bylo 15 vytříděno jako typografické starožitnosti, tedy zpravidla prvotisky, přičemž v katalogu z roku 1674 je datovaných inkunábulí zapsáno třicet.
382 knih bylo označeno jako „použitelné“, tedy prodatelné v aukci a 1030 svazků jako
„změť“ (Wust), obsahově fond odpovídal průměrné františkánské knihovně.240) Jelikož ale
k tomuto plánovanému rušení nedošlo, knihy ještě zůstaly v konventu až do jeho skutečného zániku v prosinci 1796. Teprve poté byly svazky prodávány v aukci pořádané v Opavě
30. a 31. srpna 1797. Pro tento účel zpracoval olomoucký knihovník Josef Arnošt Karmášek soupis dražených knih, který byl vydán tiskem v Brně.241) Na původně patrně Hankem
vytříděné „smetí“ už ale nebyl brán zřetel, část z těchto „bezcenných“ svazků byla rovněž
nabízena k prodeji. Celkem soupis vzniklý pro aukci eviduje 394 děl v 571 svazcích.
V Opavě je známa pouze jedna dochovaná kniha původem od místních františkánů, později
se nacházející v gymnaziální knihovně.242)

Opava, klášter Menších bratří/minoritů u chrámu sv. Ducha
Nejstarší zmínky o možném pobytu Menších bratří v Opavě se podle listinného náznaku a polské tradice datují okolo let 1234-1237, kdy již městu nebyl kult svatého Františka z Assisi cizí. 243) K úřednímu ustanovení konventu došlo na kapitule v Hradci v roce
1250, nejméně od toho data byli tedy řeholníci trvale v Opavě usídleni. 244) Kostel a klášter
byly budovány postupně, nejprve zde asi vznikla dřevěná obydlí. 245) Do konce 13. století
239

SOkA Opava, pozůstalost A Mazura, karton 1, fasc. 1.

240

Podle sumarizačních údajů v protokolu (viz výše) bylo mezi „použitelnými“ díly 315 prací teologických,
15 historických, 8 právních, 7 filozofických, 5 gramatických a 36 beletrie, patrně klasické literatury pro výuku rétoriky. Z jazykového hlediska převažovala latina, 118 titulů bylo v němčině, 3 italské, 2 francouzské, 2
české a 1 polský. Patnáct foliových svazků byly prvotisky, 34 tisků pocházelo ze 16., 172 ze 17. a 165 z
18. století. Viz též Mazur, 1957, s. 17.
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Alphabetisches Verzeichniss der in der Bibliothek der aufgehobenen Franziskaner in Troppau sich befindenden Bücher, welche veräussert werden sollen. Brünn, 1797. 20 s., 8o. Dochováno ve fondu knihovny Slezského zemského muzea v Opavě. Dříve byl též jeden exemplář v Universitní knihovně v Brně (dnes MZK),
viz Dokoupil, 1978, č. 1979/25. Už v roce 1978 mu byla kniha známa jen z katalogizačního lístku (sign. ST
1-8418), ve fondu se fyzicky nenacházela. Viz též Mazur, 1957, s. 20.
242

Prokop von Templin OFMCap. Mariale concionatorium rhythmo - melodicum. 2. ed. Salzburg : Johann
Baptist Mayr, 1667. Dnes v knihovně Slezského zemského muzea, sign. Ant. 29. Viz Svátek, 1982, s. 170.
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Srov. Baumann, 1902, s. 1-6 ; Prix-Zezula, 2002, s. 276, podle RBM I, s. 424, č. 908.
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Prix, 1998, s. 39 ; Joannes Impekhoven. Chronologia Conventus Ad SS. Joannes Brunae. 1658 - MZK,
deponát Minoritů, sign. Mn 59, Cit. v Neumann, 1936. Část kroniky vydal Kłoczowski, 1992.
245

Již v roce 1252 byla v Opavě slavena provinční kongregace - tamtéž.
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byla hotova celá loď kostela, v dalším století pak ještě spolu s konventem přestavěna
a doplněna. Opavští přemyslovci patřili na sklonku středověku k příznivcům i dobrodincům
kláštera, zejména kníže Mikuláš I. byl velkým donátorem a přispěl na jeho rozvoj.246)
K roku 1307 je v sousedství bratří doložen také konvent klarisek, které sem byly uvedeny
přímo králem Václavem II.247) Konvent bratří byl průběhu 15. století velmi dobře finančně
zajištěn řadou nadací opavských vévodů a místní šlechty, stejně jako výnosy z polností
a splátkami z půjček.248) V klášteře zřejmě fungovala nějaká studia. Počátkem 15. století
zde působil jako lektor br. Petr, současně zpovědník klarisek, který byl 14. listopadu 1425
zabit husitskými povstalci nedaleko moravských Králík.249)
Také samotný opavský klášter za husitských válek a v důsledku dalších katastrof
snad i vícekrát vyhořel, vždy byl ale opětovně díky dostatečným příjmům opraven. Až
v 16. století většina obyvatel i majitelé panství přešli na protestantství, čímž konvent chátral v důsledku nedostávajících se prostředků i klesajícího počtu řeholníků. Nejprve klášter
přišel o první poschodí nejstarší části, kde se konaly zemské sněmy a soudy a konečně roku
1558 byli bratři vyhnáni protestantským měšťanstvem. Konvent byl údajně vydrancován
a jeho dormitář změněn na obytné domy. V roce 1564 se sice údajně řeholníci vrátili do
konventu zpět,250) ale o 23 let později jej stejně opět spravoval jen světský kněz Žurek proslulý svým nezřízeným životem, navíc část konventu byla osídlena a přestavěna zemským
soudem.
V roce 1608 přiměl kvardián Pavel Meinhart Bertolda Tvorkovského z Kravař, příslušníka rodu podporujícího minority i v dalších letech, aby zahájil opravy. Ty údajně proběhly v letech 1610-1611, kdy se do Opavy opět navrátila funkční řeholní komunita.
Ovšem v červenci 1621 byl obnovený klášter vyplněn vojskem krnovského vévody Jana
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Jeho dcera Amata vstoupila ke klariskám - CDM, IX, 202, č. 274. Jelikož roku 1308 musel Mikuláš Opavu
opustit, byl pohřben u Menších bratří v Brně (zemřel 1313). Velkým dobrodincem byl i jeho syn Jan (†1325)
a snad také poslední opavský přemyslovský kníže Arnošt. V minoritském chrámu v Opavě se nacházela rovněž hrobka opavských Přemyslovců.
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CDM IV, č. 7. Z listiny je zřejmé, že klarisky sem uvedl král Václav II. nikoli vévoda Mikuláš. Za josefínských reforem byl klášter sester zrušen, na jeho místě byla později postavena budova zemské vlády, dnes
Slezské univerzity.

248

Srov. Prix, 1998, s. 55-57.
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Podle Kroniky Fürstenhaina - vyd. Kłoczowski, 1992a byl spolu s ním zabit ještě další Petr, lektor
a Jáchym z Krumluva. Podle, jiných, níže zmíněných pramenů, to byl jeden nejmenovaný spolubratr. Viz
Geschichtliche Darstellung .... Minoriten-Convent zu Troppau. 1827 - ZA Opava, Minorité Opava, č. 37. Viz
též Kronika olomouckého kláštera ze 17. stol. cit. v Neumann, 1936.
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Geschichtliche Darstellung... - ZA Opava, Minorité Opava, č. 37; Neumann, 1936, s. 59-61.
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Jiřího z Hohenzollernu a v protestantském městě zase zůstal jen jeden minorita jako jediný
katolický kněz v Opavě. V roce 1627 ještě objekt zpustošili Dánové. Jeho opravy snad začaly až roku 1636, takže se bratři museli uchýlit do jistého měšťanského domu
a k františkánům. V kostele se po obnovení jeho fungování kázalo česky, před rokem 1634
zde působil jaké také Paul Specht jako německý kazatel.
Další požár postihl město spolu s minoritským chrámem a klášterem 24. května 1689.
Všechno jejich vybavení údajně shořelo, takže následně v letech 1690-1695 proběhla za
kvardiána Alberta Kunzeho první přestavba v barokním stylu. V roce 1714 začal kvardián
Chrysanthus Haan, bývalý rakousko-moravský provinciál, s celkovou barokní přestavbou
kláštera. Zásadní stavební práce však zahájil až roku 1735 představený Gabriel Polzer
(Poltzer), rovněž provinciál a generální řádový komisař. Dostavění nového třetího křídla při
ulici plánoval na rok 1741, pro válečné události se však úplného dokončení dočkalo až roku
1758.251) Další oheň řádil v konventu 20. června 1790. Přestože údajně kromě kostela poškodil také střechy a většinu místností v horním patře konventu, záznamy o škodách
v knihovně, která rovněž byla v druhém patře a podkroví nemáme.
Kvůli úbytku řeholníků v 19. století byly prostory v západním (novějším) křídle konventu s knihovnou od této doby pronajímány světským účelům a střídavě zde sídlil špitál,
soud, finanční ředitelství aj. Od roku 1854 byla v klášteře uložena také známá veřejná
gymnazijní knihovna, která vyhořela na jaře 1945. Na druhou stranu byl opavský konvent
přinejmenším v druhé polovině 19. století hlavním v zemi, tedy sídlem česko-moravskoslezského provinciála.252) Klášter velmi utrpěl během bojů na jaře 1945, kdy si německá
armáda proměnila město v pevnost a to se stalo od konce března cílem sovětského dalekonosného dělostřelectva a soustavných leteckých útoků. Poškozen byl celý klášter, nejvíce
jeho starší východní část, která vyhořela. Do roku 1950 byl objekt z větší části opraven, při
rušení v dubnu téhož roku zde pobývalo 10 řeholníků a 5 noviců. V 90. letech byl řeholní
dům kromě nejstarší východní části vrácen řádu minoritů, částečně je využíván jako konvent, z části pronajímán, zmíněnou východní část využívá město mj. pro veřejnou knihovnu
a kulturní akce.
Jisté knihy a posupně snad i jejich organizovanou sbírku měli jistě Františkovi následovníci již od počátku po příchodu do města. Vzhledem k přízni opavských Přemyslovců
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Stručné dějiny kláštera - ZA Opava, Minorité Opava, 37; Baumann, 1902, s. 21; Hrabec, 1955; Svátek,
1956, s. 204-205.
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Srov. např. Wolny, Kirchliche Topographie..., I/4, s. 203.
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a dalšímu zajištění příjmů měl klášter solidní hmotný základ po pořizování tehdy ještě velmi nákladných knih. 253) Výše naznačená klášterní škola zase zajišťovala dostatek učených
i studujících bratří aktivně se podílejících nejen na četbě, ale i na získávání a opisování
knih. Vhledem k různým katastrofám pozdější doby se zachovalo ze středověkého
a renesančního období jen několik stop, z toho žádná v současně dochovaném opavském
minoritském knižním fondu. Latinský slovník z první poloviny 15. století si snad v roce
1510 koupil opavský minoritský kazatel Valentin Schyrmer za velmi nízkou cenu 3 groše
od jistého patrně žida Kašpara. Knihu měl P. Schyrmer zřejmě při sobě jako svou vlastní,
neboť později skončila v krumlovském konventu, snad dalším bydlišti a místu skonu tohoto
řeholníka.254) Podobný pozdější osud zřejmě potkal kodex morálních traktátů od lipského
dominikánského lektora Pavla. Pozdně gotickým písmem je na něm napsán vlastník bratr
Jiří z Opavy, který vzhledem k svému původu snad v místním konventu svou řeholní cestu
začínal. 255)
Během třicetileté války vzala naposledy za své celá minoritská knihovna, neboť
v jejím fondu nejsou známy pozůstatky z dřívější doby a není pravděpodobné, že by se
z opuštěného a vypleněného konventu mohlo zachránit více než několik náhodných jednotlivin. Po uklidnění poměrů si jistě řeholníci začali budovat znovu společnou konventní bibliotéku, stejně jako si jednotliví vzdělaní řeholníci, zejména představení a kazatelé pořizovali vlastní knihy. Konkrétní zprávy o knihovně však máme až z poloviny 18. století. Stavba nového západního křídla při ulici budovaného v letech 1735-1758 jako hlavní etapa barokní přestavby celého areálu, se stala příležitostí pro její nové umístění. Celé křídlo bylo
stavěno péčí kvardiána a provinciála Gabriela Polzera,256) který se postaral i o zřízení kni-
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Založení knihovny společně s klášterem v r. 1234, uvádí adresář knihoven rakouské monarchie (BohattaHolzmann, 1900, s. 243.), avšak bez udání pramene nebo bližšího vysvětlení.
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JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 1 CK 8, papír, 255 ff.; 21 cm. kožená vazba (dvě z pův. 10 puklic,
stopy po sponách). „Anno Salutis MOVV frater Valentinus Schyrmer ordinis minorum, praedicator almanus,
tunc temporis in Oppauie, emith hunc lybrum pro iij albos gros. a fratri Caspar Judeo“. Na začátku abecedních oddílů neumělé větší barevné ornamentální inic, jinak menší červené a modré. Má nejstarší signaturu 15,
pak bílou Z 28.
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Tamtéž, signatura 1 CK 9. 2.pol.15.stol. 334 ff, 16,5 cm, jednoduché červené inic. Nejstarší sign. Z2, poté
72. Na 1v in margine [s.d.] „Fratris Georgii de Oppavia ordinis minorum predicatorum Bohemorum“.
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Narozen roku 1696, od r. 1744 provinciál. Tiskem vyšla dvě jeho jeho zádušní oslavná kázání o císaři
Karlu VI., obě pronesená v Opavě, zřejmě u sv. Ducha:

Kayserliche Tugend-Bildnuß Rudolphi I. in Carolo VI., Weyland höchst-seeligsten, und glorreichsten andenckens Römischen Kayser... Opava : Johann Wentzl Schindler, [1740].
Das in Weyland glorreichsten andeckens Caloro VI. höchst seeligst in Gott entschlaffenen Römischen Kayser... Opava : Johann Wentzl Schindler, [1741].
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hovny v něm. Na její umístění pamatoval již při spolupráci na projektu budovy a vybral jí
mimořádné postavení - středový sál v horním (druhém) patře křídla, který díky střešnímu
výklenku s okny zasahuje i do podkroví a svou výškou tím výrazně přesahuje ostatní místnosti okolo. Rovněž v průběhu stavby jí věnoval Polzer pozornost a dával přednost. Přestože dokončovací stavební práce ještě pokračovaly dalších devět let, byla 4. května 1749 již
místnost bibliotéky hotova včetně své freskové výzdoby, instalace mobiliáře a snad
i uložení knih v něm.257)
Velikost knihovního sálu s valenou klenbou s lunetami pokrytou nástropní malbou
činí 24 x 12 metrů. Směrem do ulice z ní vede šest oken, vždy dvě nad sebou, z nichž horní
trojice kulatých oken se nachází v již zmíněném výklenku. Právě dochovaná nástropní
freska činí sál mimořádným a je pozoruhodný svým bohatým obsahem vztahujícím se
k tématu moudrosti a poznání. Za jejího autora považujeme slezského malíře
a představitele pozzovského ilusionismu Josefa Matyáše Lasslera (1699-1777) trvale žijícího a působícího od roku 1732 v Opavě. 258) Někdy bývá dílo nesprávně připisováno jednomu z nejvýznamnějších regionálních barokních umělců Janu Kryštofovi Handkemu (16941774), který ovšem rovněž pro opavské minority působil a vytvořil fresky v kostele
sv. Ducha z let 1724-25 a obrazy sv. Kláry nebo Stigmatizace sv. Františka. 259)
Freska ve své současné podobě dosahuje průměrných uměleckých kvalit na úrovní
umělce regionálního významu, její jedinečnost však tkví především v jejím obsahu. Volba
tématu byla bezpochyby dílem P. Gabriela Polzera260) a svědčí o jeho mimořádném zájmu
o poznání, knihy i umění. Centrální motiv fresky uprostřed stropu vychází z 9. kapitoly
knihy Přísloví a především jejího prvního verše: „Moudrost si vystavěla dům, vytesala
sedm sloupů.“ Malba představuje onen sloupový chrám, v jehož středu nad schodištěm sedí

V Staré knihovně brněnských kapucínů se též v rukopise dochovala Polzerova promluva při příležitosti slibů
tří klarisek v Olomouci v roce 1748. (signatura 07 G 02, 15. přív.)
257

„Knihovna pílí P. ředitele dosahuje nádhery a stává se použitelnou.“ Viz Svátek, 1956, s. 205 podle „zápisů z doby stavebních prací.“

258

Baumann, 1902: „podle názoru Wernera Kudlicha sděleného 15.11.1938 říšskému archivu v Opavě, je
malířem J. Mat. Lassler“. Více o malíři Lasslerovi viz Dokoupil-Myška, 1993, seš. 2 (1994), s. 72-73. Srov
též Müller-Žáček, 2006, s. 419-421.
259

Za pomoc při identifikaci malíře srdečně děkuji restaurátorovi fresky Vladimíru Teršovi. Více o J.K.
Handkem viz Togner, 1994 (vč. reprodukcí, které jednoznačně ukazují Handkeho vyšší uměleckou kvalitu ve
srovnání s knihovní freskou); heslo Marie Schenkové in Dokoupil-Myška, 1993, seš. 3 (1995), s. 45-47 nebo
malířova autobiofrafie. Johann Christoph Handke's Selbstbiographie. hrsg. von Richard Foerster. Breslau :
Graß, 1911. J.K. Handkemu připisoval fresku např. J. Svátek, 1955, s. 124.
260

Byť o tom nemáme přímých dokladů, náměty výzdoby a fresek v knihovně si standardně vybíral představený kláštera a zadával je pak umělci. Viz Lehmann, 1957; týž, 1996; Masson, 1981; Loudová, 2003.
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na trůně samotná alegorická Moudrost - žena v královském šatě, s korunou na hlavě
a žezlem ukončeném Božím okem, jež má symbolizovat stálé spojení Moudrosti s Bohem.
Rukou se opírá o svůj královský trůn. Chrám má sedm sloupů, což nejen odpovídá starozákonnímu citátu, ale rovněž sedmi darům Ducha svatého. Ten se jakožto holubice vznáší
nad chrámem a paprsky z něj vycházející ozařují celý chrámový prostor mezi sloupy. Napravo se nachází police s knihami jako znamení, že ani knihovna nemůže v chrámu moudrosti chybět.
Nalevo od centrální postavy Moudrosti stojí žena s křížem na hlavě a kadidelnicí
v ruce, v jejímž pozadí se nachází otevřená kniha a na druhé straně kalich. Symbolizuje
katechetiku - vyučování nauky o Bohu. Napravo zase stojí žena s knihou v podpaží
a paprskem nad hlavou značícím osvícení (illuminatio). Pod ní stojí v bílém šatu s růžovým
pláštěm postava Víry držící v rukou svůj symbol - velkou kotvu. Rovněž bílá barva jejího
šatu je symbolická a poukazuje na čistotu víry. Svou kotvou míří na Midase, postavu muže
s oslíma ušima. Midas, který měl z Dionýsova daru schopnost proměnit ve zlato vše, čeho
se dotkne, což se mu téměř stalo osudným, je zde symbolem světského bohatství. Odvrací
se od Víry, která jej potlačuje svou kotvou. V této části scény je tedy kromě chvály moudrosti vyjádřena i oslava františkánské chudoby. Vpravo do Víry stojí ještě žena
s vavřínovým věncem a fialovým šatem s žlutým pláštěm představující symbolickou Filozofii jako základ všeho poznání.
Pět sloupů chrámu moudrosti již stojí, šestý je stavěn pomocí rumpálu v blízkosti Víry. U úpatí tohoto stavěného sloupu stojí další dvě ženy v měšťanském a šlechtickém šatu,
první z nich spolu s putti andílkem tento sloup objímají. Sedmý sloup je teprve vyráběn ve
spodní části obrazu a schodiště vedoucího do chrámu. Na jeho vzniku se podílí Trpělivost žena tesající kladivem samotný sloup, dále Prozřetelnost (prudentia) se svým charakteristickým zrcadlem a muž se třemi tvářemi se zámkem na krku označujícím snad mlčenlivost
a šatem celým posetým očima symbolizujícíma bdělost. Tento muž drží v levé ruce stavební nákres celého chrámu a druhou paží na něj ukazuje.
Další dva postranní stropní výjevy jsou umístěny při kratších vnitřních stěnách sálu
a oba představují starozákonní témata vztahující se k moudrosti a knihovně. Scéna vlevo po
vstupu do místnosti (u jižní stěny) znázorňuje hledání svitku s příkazem perského krále
Kýra k obnově jeruzalémského chrámu v babylonských archivech a knihovnách. Téma
vychází z 5. a 6. kapitoly knihy Ezdráš a zmíněné hledání svitku nastalo poté, když byla
později za krále Dareia již probíhající stavba chrámu zpochybněna a bylo třeba ji doložit
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starším Kýrovým příkazem. V pravé části výjevu sedí na trůně král Dareios, před ním se
sklání zaeufratský místodržitel Tatenaj tázající se po příčině stavby chrámu. Dvě dvojice
mužů v levé i pravé části malby listují a hledají ve velkých foliových svazcích. Vlevo je
pak knihovna barokního typu přiléhající ke stěně s řadou v kůži vázaných foliových svazků
a charakteristickým žebříkem pro přístup k horním policím, po němž stoupá další muž vytahujíce jednu z knih.
Na severní straně, vpravo po vstupu do místnosti je vyobrazen příběh podle
34. kapitoly Druhé knihy Paralipomenon. Během opravy jeruzalémského chrámu za judského krále Jošijáše byla v troskách chrámu nalezena knězem Chilkijášem kniha Zákona
podle nařízení zjevených Mojžíšovi. Chlikijáš ji odevzdal písaři Šáfanovi, který knihu předal králi Jošijášovi. Na malbě sedí Jošijáš na trůně a písař Šáfan v služebnickém šatu mu
přináší a podává nalezenou knihu Zákona. Vlevo postává několik mužů, jde o již zmíněného Chilkijáše, dále Achíkama, syna Šáfanova, Abdóna, syna Míkova a královského služebníka Asajáše, jimž král Jošijáš přikázal jít do celé země a tázat se lidu na obsah nalezené
knihy, na Hospodinovy zákony, které upadly v Izraeli v zapomnění a nyní za to hrozí vyvolenému lidu Boží trest. Okolo těchto popsaných scén je namalován iluzorní šedofialový
rám ve stylu štuky.
Na okrajích fresky podél delších stěn u oken a dveří naplňují knihovní tématiku portréty starořeckých filozofů ze skupiny tzv. sedmi mudrců. V lunetách u vnitřní východní
stěny se nacházejí celé jejich postavy píšící nebo čtoucí v knihách zasazené do určité krajiny. Mezi lunetami a mezi okny pak polopostavy s nevýrazným pozadím. Filozofové jsou
doplněni o své charakteristické výroky a atributy. Na stěně u dveří jsou zleva vyobrazeni
Thalés z Milétu sedící okolo otevřených knih s citátem „Bonum consulitio“ (Co je snadné?
Radit druhým.), Cleobulus s hodinami (ty se patrně vztahují na jeho hádanku o roce), Pittakos z Mytilény s ležícím nepřítelem Phrynonem v síti, kterého takto chytil, zabil a tím
porazil Atéňany, a citátem „De ne sidi esto osus“ (Poznej vhodný čas). Dále směrem napravo mezi lunetami je vyobrazen korintský vládce a mudrc Periandros s výrokem „Pietatem sectare“ (Zachovej ve všem uvážlivost) a v lunetě zcela napravo pak aténský státník
Solón s hořícím sloupem na pozadí připomínajícím vítězství Atéňanů nad Megarou při boji
o Salamis. Jeho výrok „Ctěte bohy“ je zde v duchu monoteistického křesťanství upraven do
jednotného čísla: „Deum time“. Na stěně u oken, která se necházejí na místě lunet na protilehlé straně, se v prostorách mezi nimi nacházejí zbylí dva ze sedmera mudrců: Chilón
s citátem „Sapientia utere“ (Raduj se z moudrosti - Chilón byl považován za nejmoudřejší-
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ho ze sedmera) a Biás se slovy „Prius intellige“ (Nejprve porozuměj). Okolo filozofů namaloval umělec páskový ornament s rozvilinami. Rovněž stěny okolo oken jsou pokryty
iluzorní bělošedou malbou s vícebarevnými girlandami.
Přestože se mobiliář nedochoval, můžeme podle níže uvedeného katalogu z roku
1759 odhadnout že v sále se nacházelo devět skříní, či lépe řečeno svislých řad polic postavených okolo stěn. Stylové regály o výšce asi 5 metrů byly bíle natřeny. 261) Skříně byly
očíslovány římskými čísly, jejich police pak čísly arabskými. Knihy v nich nebyly uloženy
oborově, ani neměly konkrétní pořadové číslo, pouze ono označení skříně a police.
V zdobeném knihovním sále ovšem z neznámých důvodů nebyl umístěn celý knižní fond.
Nacházela se zde zejména křesťanská a teologická literatura, zatímco knihy světské,
zejména právo, dějiny a lékařství, uložili bratři jinde. V katalogu pak byly označeny zkratkou “Ext“ a číslem jedné ze čtyřiceti polic v tomto depozitáři. Tyto skříně měly snad ještě
nějaké nástavce nebo nepostačovaly svou kapacitou, jak nasvědčují lokace typu „Extra
3 supra“. Celkovou harmonii knihovního sálu pak doplňovaly jednotné vazby, do nichž
minorité nechali většinu knih převázat.262)
Nově byla knihovna opavského kláštera vybavena někdy po roce 1732 za provinciála
magistra Matouše Jasche (též Jaschkeho).263) „Byl velmi učený teolog, mezi jinými pracemi
zanechal také rukopis o evangeliu sv. Matouše,“ soudí opavský knihkupec a vlastivědný
pracovník z přelomu 19. a 20. století Ernst Baumann.264) Nejvýznamnější poválečnou postavou opavského knihovnictví A. Mazurem je dokonce považován za „zakladatele knihovny“ nebo přinejmenším tvůrce jejího uspořádání a uložení. 265) Podle dochovaného katalogu z roku 1759266) však došlo k utřídění sbírky až v souvislosti s jeho sepsáním, tedy dva
roky po Jascheho smrti. Katalog je setříděn tradičně podle oborů, dále však nikoli podle
uložení knih ale abecedně podle jmen autorů. Tituly jsou stylizovány, případně přeloženy,
261

Viz Mazur, 1957, s. 9. Arnošt Mazur, později okresní knihovní tajemník byl pamětníkem, který osobně
zažil likvidaci opavských knihoven v roce 1950 a následujících.

262

Tamtéž, s. 11.

263

Žil v letech 1694-1757, v roce 1732 zvolen provinciálem. „... errichtete die Kloster-Bibliothek“ - viz
Baumann, 1902, s. 20; Mazur, 1957, s. 9. Jako lektor působil rovněž v brněnském konventu (viz).

264

Tamtéž.
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SOkA Opava, Pozůstalost A. Mazura, kart. 1, fasc. 1.; Mazur, 1957, s. 9. Viz též Müller-Žáček, 2006,
s. 419.

266

Indices speciales ad omnes stationes librorum Bibliothecae Oppaviensis ad Sanctum Spiritum Ordinis...
incepti & formati Anno 1759, [jinou rukou] secundo formati Anno 1800 - ZA Opava, Minorité Opava,
rkp. 29., velký 4o, lepenková vazba potažená kůží s válečkovým a razítkovým ornamentálním slepotiskem,
stopy 2 tkanic.
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což nám umožňuje nahlédnout do jazykové situace mezi řeholníky v opavském konventu
18. století. Zatímco německé názvy jsou ponechány v němčině, české přeložil autor soupisu
do latiny, neboť češtinu nejspíš příliš místních kněží neovládalo. Z českých a zároveň
i „moravských“ a polských knih sestavil knihovník samostatnou skupinu bez ohledu na
skutečné téma díla, stejně jako učinil u knih italských nebo francouzských. Neznalost češtiny je zřejmá i z dosti kostrbatého zápisu českých knižních titulů psaného nejistou rukou.
Celkem soupis eviduje 5238 svazků, což naznačuje dobré materiální zázemí konventu i dostatek dobrodinců a rovněž poukazuje, že opavský konvent se svou knihovnou patřil
v 18. století mezi nejvýznamnější minoritské řeholní domy v zemích české koruny. Do aktivit a života kláštera nám umožňuje nahlédnout obsahové rozdělení fondu. Jeho překvapivě nejobjemnější částí je světské právo (739 sv., 14%), církevního práva je oproti tomuto
množství méně než čtvrtina (169 sv.). Zdá se, že minorité nejen poskytovali své prostory
pro městská a soudní jednání, ale sami se v těchto záležitostech angažovali a spolupůsobili.
Množství kontroverzistické a protireformační literatury není ani vysoké, ani nízké (360 sv.,
7%), takže minorité se v Opavě sice podíleli na potlačování reformovaného křesťanství, ale
rozhodně ne s takovou pílí jako další dva františkánské řády, často za tímto účelem do měst
povolávané. Překvapivě málo nacházíme kazatelských a homiletických knih. V latině
a němčině je jich dohromady pouze 365 sv. (7%), česká kázání zcela chybí, snad si tato pro
jejich působení nezbytná díla řeholníci uchovávali ve svých celách mimo konventní sbírku.
Rovněž zmíněný vzhledem k postavení kláštera relativně nevelký celkový rozsah fondu
naznačuje, že se knihy nacházely na vícerých místech řeholního domu. Opavští minorité si
zřejmě libovali v poznání a to i přesto, že studia v klášteře jsou zatím pouze naznačena. 267)
Biblistiky měli v knihovně 236 svazků, patristiky 419 sv., rétoriky, gramatiky
a humanistické literatury vůbec 249 sv., filozofie a spekulativní teologie 303 sv., světských
i církevních dějiny včetně životopisů a exempel světců 978 sv., literárních dějin a věd
124 sv. a lékařství 102 sv. 268) K tomuto oborovému soupisu vytvořil neznámý knihovník
ještě abecední katalog seřazený dle příjmení autorů zapsaný v samostatném svazku. Nejed-
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Jejich náznakem je nejméně dvanáctidílná učebnice skotistické teologie Scoti Academici, in IV. facultates
academicas distributi, jejíž autor-minorita se skryl pod pseudonymem Oppavenus a dílo vytiskl v Opavě Jan
Václav Schindler v roce 1737 a následujících.
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V dalších oborech pak ještě: morální teologie (240 sv.), mariánská lit. (77), františkánská lit. (145), geometrie společně s geografií (56), miscellanea (115), italské knihy (59), francouzské (21), české spolu
s „moravskými“ a polskými (46 sv.).
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ná se pouze o odkazový rejstřík, ale zcela samostatnou pomůcku obsahující kromě tehdy
běžných popisných knižních údajů i umístění knihy. 269)
Sláva knihovního sálu však netrvala dlouho. Úbytek řeholníků a snad i finanční tíseň
si vyžádaly pronajímání prostor v objektu, v druhém patře traktu u ulice s původní knihovnou byl od 4. října 1809 umístěn polní špitál a po jeho zrušení vojenská nemocnice. Od
roku 1845 pak tyto prostory sloužily zemskému soudu.270) Tehdy byl již jistě knižní fond
přemístěn jinam, nespíše do středního křídla konventu a mobiliář demontován
a přestěhován, neboť původní knihovní místnost byla jako nejhonosnější v celém křídle
vybrána pro porotní sál zmíněného soudu.271) Účty konventu z roku 1894 sice v souvislosti
s opravou střechy hovoří o knihovně v druhém poschodí, 272) mohlo se však již jednat pouze
o tradované pojmenování místnosti nebo i nové umístění knižní sbírky se nacházelo
v nejvyšším podlaží, avšak v jiném traktu.
Ve dvacátém století užívalo prostory druhého patra s barokní knihovnou slezské finanční ředitelství, poté berní správa, školský úřad a pomocná škola. Tyto instituce již tolik
nepotřebovaly honosných reprezentativních prostor jako dříve soud, proto byl knihovní sál
v blíže nezjištěné době přepatřen stropem, čímž došlo k úplnému skrytí nástropních fresek.
V roce 1938 převzal místnosti pro své užívání říšský archiv. „Fresky, dříve zakryté nižším
stropem, byly při adaptacích budovy na říšský archiv odkryty a bylo doporučeno jejich
restaurování; náklad na ně byl odhadnut na 8000 říšských marek. Zároveň bylo doporučeno
vymalovat vhodně dolní část stěn tak, aby barvy byly v souladu s freskami.“273)
V závěru 19. století působil v Opavě minoritský knihovník Karel Š. Vodička. Knižní
fond od dubna do srpna 1891 nově setřídil, knihy konečně získaly vlastní signatury a pevné
přesné umístění v regálech, výsledkem prací byl rovněž nový katalog. P. Vodička si zřejmě
nejprve vytvořil pracovní lístkový katalog, setříděný podle jednotlivých oborů a v rámci
nich abecedně podle autora.274) Ten poté do půlky srpna 1891 krasopisně přepsal do tradiční
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ZA Opava, Minorité Opava, rkp. 30, počátek patrně chybí, na lepenkové vazbě se slepotiskem shodným
jako u oborového soupisu nalepen papírový štítek „ Index Generalis Omnium Authorum Bibliothecae Oppaviensis“.
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Svátek, 1955, s. 125.
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Tamtéž.
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Účet oprav v roce 1894 - ZA Opava, Minorité Opava, č 48 b.
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Svátek, 1955, s. 124-125.
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Lístkový katalog u opavských minoritů uvádí Bohatta-Holzmann, 1900, s. 243.

439

svazkové podoby, která se na rozdíl od lístků dochovala dodnes. 275) Jedná se o velmi objemný a z téměř poloviny popsaný svazek s pečlivými bibliografickými údaji. Například
titul knih je jen výjimečně zkracován a nedocházelo již k jeho stylizaci, což umožňuje
i dnes velmi přesnou identifikaci díla. Signatura se skládala z velkého písmene označujícího obor, dále římského čísla zastupujícího skříň či polici a průběžného arabského pořadového čísla (jedna řada pro celý obor). Prostřední římské číslo u menších oborů, které se
vešly na jednu polici, chybí.
Podle toho soupisu obsahovala knihovna 7980 děl v 8626 svazcích. 276) Při jejich oborovém třídění vycházel Karel Vodička z dřívější organizace knihovní sbírky, kterou ovšem
učinil více praktickou a novodobější. Například zrušil původní „obory“ obsahující knihy
v jednotlivých jazycích (italštině, francouzštině, „moravštině“) a jazykově rozdělené ponechal jen kázání. Ta se původně dělila na latinská a německá, k druhým přidal Vodička ještě
promluvy v češtině a polštině, k čemuž ho nejspíše vedl nárůst homiletických děl v těchto
jazycích. Nově zato vytvořil třídy pro beletrii, pastorální teologii, prvotisky a rukopisy.
Zato geometrii, geografii a filozofii, jež původně tvořily samostatné třídy, rozdělil jinam,
zpravidla mezi „miscellanea“. Katechetika byla přiřazena k Biblím a jejím výkladům, ponechána byla samostatná mariánská literatura, u ostatních konventů a sledovaných řádů
méně obvyklá, svou třídu měly i knihy lékařské. Za zmínku stojí přetrvávající velké množství právnických děl, zejména světského práva.277)
Velké množství časopisů (třída S) svědčí o dobré úrovni vzdělání a znalostí opavských minoritů v 19. století, kteří se neomezovali jen na křesťanské obory, ale zajímal se
i o dějiny či umění a v menší míře také na rozvíjející se přírodní vědy. Zároveň měli řehol-

275

Indices speciales ad omnes stationes librorum bibliothecae Opaviensis ad Sanctum Spiritum... - ZA Opava,
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T miscellanea (321 jednotek), U incunabula (a staré rukopisy, po r. 1759 italici; 98 jednotek), W theologia
pastoralis (po r. 1759 gallici; 255 jednotek, (starší třídu X moravici Vodička vypustil), Z manuscripta (novodobé, 46 jednotek).
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níci dobré jazykové znalosti, neboť periodika jsou kromě němčiny také francouzsky nebo
anglicky, podobně jako i monografie. 278) Rovněž můžeme předpokládat solidní finanční
zajištění knihovny a potažmo i konventu v polovině 19. století, kdy objednaných časopisů
bylo nejvíce. V beletristické třídě označené „R“ najdeme rovněž velmi široký zájmový záběr od humanistických klasiků jako byl Dante, až po moderní kvalitní literaturu, například
díla Ch. Dickense. Mezi beletrii umístil P. Vodička také kalendáře, politická díla, písně či
knihy o umění. Jinam nezařaditelné knihy, zejména díla astronomická, lékařská, částečně
politická či protestantská dal mezi „rozličné“. Samostatnou třídu (U) tvořily prvotisky, které byly odvozovány nejen dle v knize uvedeného datování ale i podle typografického
vzhledu, a staré rukopisy, z nichž je uveden pergamenový iluminovaný breviář. Karel Vodička soudil, že pochází ze 13. nebo 14. věku, někdo jiný však jeho zápis tužkou opravil na
15. století. Rovněž novodobé rukopisy měly svou vlastní třídu (Z) a mezi jejich 46 svazky
bychom našli různé disputace, obhajoby, modlitby, díla právní, historická, asketická, hudební či kazatelská. 279)
Ještě před odchodem P. Vodičky do Krumlova někdy před rokem 1900 se mu podařilo prosadit zpřístupnění knižního fondu veřejnosti, knihovna měla být otevřena každý
všední den dopoledne i odpoledne až do večera.280) Někdy v průběhu 19. století, snad také
přičiněním Karla Vodičky byla většina minoritských svazků opařena oválným vlastnickým
razítkem opavské knihovny. 281) V roce 1924 posílal ještě minoritský klášter zastoupený
P. Gabrielem Sammem hlášení pro Komisi pro knihopisný soupis československých tisků,
které tehdy uvádělo čtyři staré tisky v českém jazyce.282)
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Podle souhrnu P. Vodičky (ZA Opava, Minorité Opava, č. 48 ch) je 53% zapsaných knih v němčině, 39%
latinských, 7% českých, 0.5% francouzských a 0.3% anglických. Viz též Mazur, 1957, s. 11. Mezi minority
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L’université catholique, Salzburger Kirchenblatt, Philothea (1842-74), Ueber Land und Meer (Stuttgart).
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Při bombardování a dobývání Opavy Rudou armádou v březnu a dubnu 1945, kdy
bylo značně poničeno celé město, se škody nevyhly ani minoritskému klášteru a knihám
v něm uloženým. Především byla zcela zničena nejkvalitnější soudobá knihovní sbírka ve
městě, bibliotéka německého gymnázia umístěná ve východním gotickém traktu, jejíž
45 tisíc svazků shořelo.283) Pobořena ovšem byla i velká místnost klášterní knihovny
v druhém patře traktu při ulici. Její klenutý strop s freskou byl proražen ve střední části
bombou. Samotné knihy byly ovšem již řadu desetiletí uloženy jinde, v prostorách nadále
fungujícím jako klášter a k jejich poškození za války zřejmě nedošlo. Střecha a klenba byly
spraveny někdy mezi lety 1945 a 1950, kdy prostory kláštera v křídle při ulici užíval Zemský archiv v Opavě. Jistě i za pomoci této o historii pečující instituce byly po roce 1945
historické knihy opět po stech nebo možná i 140 letech umístěny v původních barokních
prostorách,284) přičemž musely být zpět instalovány i kdysi přestěhované regály, jen freska
byla prozatím ponechána poškozená.
Při přebírání knihovní sbírky po zrušení kláštera v dubnu 1950 vládl podle všeho
chaos a jako i jinde chyběly instrukce jak postupovat. Podle staršího Vodičkova katalogu
a soudobých materiálů Státního úřadu pro věci církevní mohla historická minoritská knihovna obsahovat asi 8,5 tisíce svazků.285) Slezská studijní knihovna v Opavě pověřená
správou klášterní sbírky však vytřídila a svezla pouze větší šestinu z nich - 1500 knih. Ještě
dříve než knihovníci si knižní fond minoritů prohlédli pracovníci Krajského archivu
v Opavě, kteří si také údajně ponechali „část vytříbeného materiálu.“286) Přestože katalog
knihovny z roku 1891 uvádí 11 datovaných a stejný počet předpokládaných inkunábulí
a několik desítek vesměs novodobých rukopisů, zmiňují soudobé oficiální dokumenty, že
„nebyly nalezeny prvotisky a cenné rukopisy.“287) Ve fondu knihovny Slezského zemského
muzea se dochovalo sedm svazků obsahující inkunábule původem od opavských minoritů.288) Většina ostatních dříve uvedených knih však zřejmě podlehla zkáze nebo skončila
v soukromých rukou. Někdy tradované vysvětlení, že knihy nebo jejich část byly zničeny
za osvobozovacích bojů v roce 1945 se nezdá být vzhledem k výše popsanému příliš prav-
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děpodobné, nicméně vyloučit ho zcela nelze. Slezskou studijní knihovnou byly převzaty
pouze staré tisky, 289) další část jich odvezla Státní knihovna v Praze, osud novějších knih se
zjistit nepodařilo. Pozoruhodný je rovněž fakt, že opavskou minoritskou bibliotéku nenajdeme na žádném z archivních materiálů Státního úřadu pro věci církevní z roku 1950 týkajících se interiérových knihoven a jejich případného ponechání na místě, přestože si to svou
uměleckou kvalitou bezpochyby zasluhovala.
Ještě hůře než samotné knihy dopadl mobiliář, snad průměrné umělecké kvality,
avšak dobře doplňující celkový estetický vzhled místnosti. Její stěny, kromě stropu a okolí
oken, postrádají v místech původních regálů jakýkoli dekor. Než stačil zasáhnout někdo
kulturně uvědomělejší, použili „obyvatelé sálu“ barokní knižní regály jako „palivové dříví“. 290) Trakt při ulici sloužil od roku 1950 jako ubytovna učňů a brigádníků dvou opavských podniků,291) a policemi si tedy zatopili nejspíš oni či správa této noclehárny. Klenba
knihovní místnosti zůstala po válečném bombardování zřícena ještě třicet let. V roce 1964
pátral v značně poškozených prostorách kláštera malíř a restaurátor Vladimír Terš. Ovšem
ještě deset let trvalo, než mu bylo povoleno v objektu údajně nejprve určeném k demolici
provést i přes tehdy mu kladené překážky kompletní restauraci fresky. Ta byla V. Teršem
provedena v letech 1974-76 podle jím vlastněných fotografií z roku 1905.292)
Slezská studijní knihovna zřídila dva provizorní depozitáře pro svezené klášterní
fondy: v budově Slezského ústavu a v budově Kulturního domu. Ve Slezském ústavu bylo
v přízemí ve skladišti na třech regálech také zmíněných 1,5 tisíce svazků opavských minoritů spolu s fondem jejich krnovských spolubratří.293) Z původních téměř 50 rukopisů,
z nichž bylo údajně roku 1956 vytříděno pro opavský archiv několik dalších jednotlivin
archivní povahy, 294) se zachovaly pouze tři právně správního charakteru.295) V současné
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době je minoritský fond rozptýlen mezi ostatní fondy Slezského zemského muzea, publikovány byly jeho prvotisky v soupise s ostatními inkunábulemi této instituce.296) Neznámý
počet svazků je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci, kam se dostal neznámou cestou
v průběhu 20. století.297)
Bohatost minoritské opavské liturgické hudby provozované v chrámu sv. Ducha
dokládá sbírka více než 300 hudebnin nalezených na kúru kostela v roce 1953. Jejich podrobný průzkum byl proveden v prosinci téhož roku pod vedením prof. Bohumíra Štědroně. 298) Opavský konvent rovněž na počátku 21. století převzal část restituovaných knih
z depozitářů Národní knihovny.

Opočno, klášter kapucínů
Na základě rozhodnutí kapituly v roce 1673 požádal provinciál Martin z Příbora hraběte Ludvíka Colloredo z Walsee o vybudování kláštera. Šlechtic ihned vyhověl, a tak již
následující rok přišli do města první čtyři řeholníci. 30. června byl položen základní kámen
konventu, který postavil do roku 1676 kapucín Bruno Hirsch z Českých Budějovic, první
opočenský superior. Klášter byl určen mimo jiné jako místo pro noviciát a především pro
vzdělávání kleriků. V roce 1690 zde byla zřízena filozofická studia, prvním lektorem se stal
Narcis ze Slezska. Příští rok se studium rozšířilo i na teologii a v roce 1693 se v Opočně
učilo deset kleriků pod vedením tří nebo čtyř řádových lektorů.
Kritickým se pro opočenský klášter stal rok 1733. Dopoledne 1. května, když byli
bratři na kázání v kostele, vzplanul nad lavatoriem a refektářem oheň. Podle provinčního
sekretáře Elekta z Kosmonos jej způsobili protestantští povstalci, kteří tehdy útočili proti
katolickým kněžím. Plameny a žár zničily velkou část konventu, který byl na několik let
změněn na hospic. V roce 1735 však byly za přispění Rudolfa hraběte Colloredo, kněžny
Marie Antonie z Montecuculi, rozené Colloredo a dalších dobrodinců opravy hotovy
295
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a přistavěno nové patro. V klášteře pak pobývalo okolo 25 bratří, až v průběhu 19. století
tento počet klesal. 299) V roce 1838 byl klášter přestavěn, aniž by ale došlo k jeho zásadnější
proměně. Během druhé světové války, po zabrání olomouckého a hradčanského konventu
sloužil jako útočiště pro vybrané řádové studenty, takže byl skutečně přeplněn. Fungoval až
do svého zrušení v dubnu 1950, ale již v únoru, za kvardiána Jindřicha Vladimíra Lakomého, byl v části kláštera zřízen okresní sirotčinec pro 40 až 45 dětí, o které se staraly tři řeholní sestry s jednou pomocnicí. V současné době v budově sídlí Ústav sociální péče pro
dospělé, chrám funguje pod správou místní farnosti.
Ze 17. ani počátku 18. století nemáme o opočenské knihovně žádné zprávy. Bezpochyby zde ale existoval docela bohatý fond, jaký si filozofická a teologická studia vyžadovala. Bez učebnic i další literatury si nelze vzdělávání kleriků představit. Zmiňovaný požár
roku 1733 byl kritický i pro knihovnu. Zničen byl archiv i knihy, jen určitou část se jich
podařilo bratřím zachránit. Popelem ovšem lehlo celé vnitřní vybavení. 300) Poškozené cely,
refektář i dosavadní knihovna začaly být ihned opravovány. Knihy však nalezly nové úložiště ve dvou stejně velkých místnostech (cca. 3 x 3 metry) v čerstvě vybudovaném traktu
nad křídlem vzdálenějším kostelu. Jedna cela byla nazývána starou, druhá novou, což se
ovšem vztahuje k uloženému fondu nikoli prostorám dle původu jejich výstavby. 301) Tzv.
starší asi byla již dříve zpracována a osignována, u nové to byla záležitost nedávná a stále
probíhající. Brzy po dokončení oprav v roce 1737 pořídil totiž kvardián Jakub Meltzer
z Litoměřic 19 nových tisků, mezi nimi i foliové De jure PP. Minorum s. Francisci Capuccinorum deciso od Petra Marcellina de Luccia nebo Francisci Mariae de Aretio Ordinis
Capucinorum ... opera omnia. Dalších deset knih zakoupil lektor filozofie P. Remigius.302)
Z 18. století, období po obnově konventu známe tři donátory bibliotéky. V roce 1744
zemřel na neznámém místě působící duchovní správce Jan Boreczky, který kapucínům
odkázal celou svou knižní sbírku. 303) O dva roky později, 9. listopadu zemřel opočenský
proto-parochus Marten. Téhož dne pověřil svého nástupce Josefa Kilingera, aby kapucínům
předal jeho knihovnu, která čítala 12 foliantů, 20 tisků v kvartu a další menší. Oba byli
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Pamětní kniha 1673-1848 - SOA Zámrsk, Kapucíni Opočno, i.č. 3, kniha 1.
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Tamtéž, s. 6, 30 (paginace tužkou).
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Kapucínské anály, sv. 18, 1734, s. 88.
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Kapucínské anály, sv. 19, 1737, s. 72.
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Cit. pamětní kniha 1673-1848, s. 78.
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dobří přátelé kapucínů a ti za dar kněží řádně odsloužili mše.304) Všechny své knihy odkázal
po své smrti 25. října 1753 také děkan, solnický farář a dobrodinec řádu Adam Sutticz.305)
Rovněž v poslední vůli z roku 1767 odkázal své knihy Vojtěch Rozvoda (Roswoda), farář
ve Vamberku. Celkem 108 knih, z toho 22 drobných asketických a kazatelských knížeček
se do kláštera se dostalo v roce 1774.306) Rovněž z neznámého zdroje získali též roku 1748
právě vydávané souborné právnické dílo Bullarium Capuccinorum307) za odsloužení padesáti mší. Při opatřování nových přírůstků ale nelenili ani kapucíni sami. V akvizici byl aktivní kvardián Mansvet Liebscher z Prahy, který roku 1752 pořídil foliová opera omnia
sv. Bonaventury, sv. Bernarda, sv. Antonína z Padovy nebo latinsko-německou bibli. Čtrnáct knih nakoupil roku 1763 představený Kandid Kilinger z Dobrušky, mezi nimi Liber
vitae in Regula S.P.N. Francisci od františkána Kiliána Kazenbergera nebo Mrawná navčenj na wšecky wegročnj neděle a Mrawná navčenj na wšecky wegročnj swátky od jezuity
Leopolda Fabricia. 308) Přibližně z konce 18. století se zachoval i soupis knihovny na volných nesvázaných listech. 309) Vznikl patrně za účelem revize, protože do sloupců
s předepsanými signaturami byly postupně dopisovány jednotlivé záznamy. U mnohých
čísel také údaje chybí, jindy zase byly připisovány později, jakmile se svazek vrátil do bibliotéky. Pro svou nepřehlednost si skrze něj nelze udělat jasnější obraz o fondu. V roce
1838 byly knihy nově zpracovány, získaly nové signatury a byly uloženy v novém pořádku.
V dochovaném tehdy vzniklém katalogu jsou na volných listech v první části záznamy seřazeny podle oborů, druhou je abecední rejstřík. Z celkem 1674 evidovaných svazků tvoří
největší část kázání (391). Vzhledem k opočenským studiím zde bylo pochopitelně hodně
literatury filozofické (113 sv.) a spekulativní nebo morální teologie (143 a 135). Až překvapivě málo byly zastoupeny knihy lékařské (jen 3 sv.).310)
Ze zmíněného soupisu se dovídáme patrně o největším dobrodinci knihovny, dobrušském děkanu Josefu Obstovi. Klášteru daroval 201 svazků historické literatury, 112 sv.
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Kapucínské anály, sv. 20, 1746, s. 394..
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Cit. pamětní kniha 1673-1848, s. 78.
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Cit. pamětní kniha 1673-1848, s. 229; Kapucínské anály, sv. 22, 1774, s. 334.
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Bullarium Ordinis FF. Minorum S.P. Francisci Capucinorum. Romae : J. Zempel, 1740-1752. Do roku
pořízení (1748) bylo vytištěno pět z celkových sedmi foliových svazků.
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Cit. pamětní kniha 1673-1848, s. 93, 103, 137.
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SOA Zámrsk, Kapucíni Opočno, 5.
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Katalog je uložen v Provinční knihovně kapucínů Praha-Hradčany, zmínka o revizi viz cit. pamětní kniha
1673-1848, s. 425. V hradčanské knihovně je uložen ještě jeden svazkový katalog z Opočna z 19. století rovněž bez jakéhokoli úvodu nebo popisu.
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dogmatiky a exegese, 169 jiných knih teologických a další, celkem 649 svazků. Děkan
Obst byl tedy evidentně velkým milovníkem historie, v jeho daru bylo například 79 dílů
církevních dějin Claude Fleuryho nebo 16 knih Cicerových.
Opočenská knihovna musela být kvůli aktivitám konventu stále udržována
v aktuálnosti a doplňována o novou literaturu. Ve 20. a 30. letech minulého století se
i třikrát do roka konaly v konventu kněžské exercicie, kterých se účastnilo někdy deset, ale
někdy i více než třicet duchovních. V 30. a 40. letech se zde pořádala i duchovní cvičení
pro jinochy. Jak se dovídáme z pozdějších archiválií státní správy, existovala po druhé světové válce v konventu stará knihovna s asi 4500 a nová knihovna s 1500 svazky. Celkem
tedy šest tisíc svazků připadlo v listopadu 1950 do správy Státní studijní knihovny Zdeňka
Nejedlého v Hradci Králové, která ze staré knihovny převzala i knižní regály. Studijní knihovna prováděla svoz za velkých obtíží, neboť se sama v roce 1951 stěhovala, 311) takže
přinejmenším nejvzácnějším část sbírky převzala Státní knihovna v Praze. Ve fondu údajně
nebyly nalezeny žádné cenné rukopisy ani prvotisky, 312) což je však nesprávný údaj. Kapucínům bylo v 90. letech minulého století vráceno asi 2500 starých tisků z opočenské knihovny.

Pardubice, klášter minoritů
Minorité byli do Pardubic povoláni v roce 1514 Vilémem z Pernštejna, který jim přidělil od husitských válek opuštěný klášter cyriaků u chrámu sv. Bartoloměje. Na základě
dohody Vilémova následovníka Vojtěcha z Pernštejna a kvardiána Jošta z 10. srpna 1532
byl konvent přeložen na faru a pro minority rozšířený kněžský dům u kostela Zvěstování
P. Marie, zatímco chrám sv. Bartoloměje se stal děkanským. Konvent nadaný Pernštejny
pro pět řeholníků vyhořel spolu s chrámem při požáru města v roce 1538. Poté snad byl
ještě na čas osídlen, avšak v důsledku konfesních změn chátral a roku 1541 byl zřejmě zcela opuštěn. O tři roky později bylo v objektu usídleno luteránské gymnázium.
V roce 1616 došlo zřejmě k obnovení řeholního domu, avšak v prvních letech třicetileté války byli minorité opět na čas vyhnáni. Pro rozšíření kláštera přikoupil v srpnu 1631
kvardián Bernard Chrapnický několik okolních domů, ale válečné události, požár 25. října
311

Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven v Čechách a na Moravě z 31.3.1952 (cit.
- např. NA, SÚC, 56).
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Tamtéž.
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1645 a snad i další neznámé okolnosti zbrzdily plánové opravy a přístavby, které jsou doloženy až po roce 1683 a probíhaly až do samotného počátku 18. století. Při konventu existovalo od roku 1728 latinské gymnázium, později v důsledku zákazu řádových studií císařem
Josefem II. transformované na reální školu. Kromě světských studentů bylo gymnázium
určeno pro juniory minoritského řádu, kteří do něj vstoupili bez základů vzdělání a nemohli
ihned nastoupit filozofická a teologická studia nezbytná pro svátost kněžství. Studentům
v pardubickém konventu přednášeli v roce 1777 tři profesoři humanitních věd, jeden rétoriku, další latinskou syntaxi a gramatiku a jeden všeobecné základy. 313) Pro jejich výživu
získával klášter od správy panství a města ročně dohromady 105 zlatých a dalších
80 florénů pak skrze fundace od dobrodinců. Později klesl počet učitelů na dva bez ohledu
na přednášený obor.314) Konvent sídlící v tříkřídlém domě při městských hradbách byl
26. srpna 1781 zrušen a okolo patnácti řeholníků zde pobývajících se muselo přemístit do
jiných klášterů a expozitur. Později v celém objektu fungovala již zmíněná hlavní, později
reální a měšťanská škola. Většina budov byla v letech 1890-1891 zbořena, zbytek posléze
přestavěn pro potřeby školy.
O samotné konventní knihovně pardubických minoritů se nepodařilo najít žádné
zprávy, nicméně lze se solidní jistotou předpokládat, že na místní škole působící řádoví
učitelé jistě měli více nebo méně vlastních knih pro svou osobní potřebu. Rovněž řádoví
studenti se bez literatury nemohli obejít, takže jistá konventní či školní bibliotéka bezpochyby rovněž v Pardubicích existovala. Na rozdíl od většiny jiných řádových studií zde
nebyla přednášena teologie a spolu s „nižšími obory“ zřejmě jen základy filozofie, což se
jistě odráželo i v obsahovém složení fondu. Své vlastní knihovny měla v 18. století také při
klášteře fungující bratrstva sv. Františka a P. Marie. Po zrušení těchto spolků byly jejich
knihy, stejně jako ostatní majetek rozprodány a výtěžek odevzdán Náboženské matici. 315)

Plzeň, klášter Menších bratří/minoritů a posléze františkánů
Přesný příchod Menších bratří do Plzně není znám, snad souvisel se založením města
Václavem II. roku 1292. Jeho starší původ ovšem nasvědčují archeologické nálezy
313

„Principis et parvae“.
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Pamětní kniha krumlovského kláštera Liber magistralis, Tom. III., s. 147 - SOA Třeboň, Minorité Č.
Krumlov, rkp 52. Tamtéž za s. 223 přiložen tištěný učební plán pardubického řádového gymnázia. Viz též
Bílek, 1893; Buben, 2006, s. 218.
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Nechvíle, 1881, s. 89.
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v objektu i neobvyklá dispozice kláštera k okolní zástavbě a je uváděn i v novodobých řádových pramenech.316) Klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl vybudován na jihovýchodě v sousedství hradeb. Řeholníci si získali mezi měšťany oblibu, byli jimi často
a hojně obdarovávání, avšak po dobytí Plzně husity v srpnu 1419 došlo k jejich vyhnání,
klášter byl vyrabován a částečně pobořen. Po čtyřech měsících, kdy Žižka odtáhl jinam, se
vrátili zpět a začali sice opravovat, ovšem husité útočili na město ještě několikrát, kostel
s klášterem nejvíce utrpěly za posledního obléhání v letech 1433-34. Díky velkorysé podpoře měšťanů však byl opět opravován. O knihovně menších bratří v prvních dvou staletích
existence řeholního domu, jež jistě vzala za své během husitských válek, nemáme přímé
zprávy. 317) Zcela jistě ale v Plzni knižní sbírka byla, v klášteře se totiž přinejmenším v roce
1382 nacházelo blíže neurčené studium pro řeholníky.318) Podle analogické situace
z Rakouska a Slovinska můžeme předpokládat, že i v Plzni si minorité před předáním konventu františkánům odnesli knihy do jiného svého domu, i když svůj majetek měli předat
městské radě, která jej v případě movitých „drobností“ mohla předat nově příchozím reformovaným řeholníkům. 319)
První reformovaní františkáni jakožto misijní poutníci v protikatolických Čechách,
pobývali v Plzni v měšťanském domě Jana Hladíka. Teprve na žádost Jiřího z Poděbrad
vydal papež Pius II. roku 1460 nařízení předat popisovaný klášter františkánům, přičemž
zbylí řeholníci měli buď přestoupit k observantům, nebo odejít jinam. Klášter reformovaných františkánů si záhy získal oblibu i hmotnou podporu u místních měšťanů.
Plzeň se, jako i jiná města v 16. století, stávala postupně stále více protestantskou. Na
čas tomu v 40. a 50. letech zabránil svou výmluvností františkánský kazatel Jan Chýšský či
z Chýše, zvaný též Bosák. V této době řádového úpadku byl plzeňský františkánský klášter
316

B. Sannig ve svých dějinách konventu - NA, ŘF, 2783 a klášterní pamětní knihy z doby Sannigovy - NA,
ŘF, č. 2783 ; NA, ŘF, rkp. 39 a MZA, Františkáni Dačice, rkp. 13 aj., stejně jako Kukla, 1889 uvádějí rok
založení 1263. Viz též Kosová, 2003. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1336 - viz Hálová-Hejnic-Plachta,
1981/82, s. 101.
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Prameny nepodložený publikovaný údaj o založení knihovny v roce 1262 (viz Bohatta-Holzmann, 1900,
s. 155.) vychází snad z předpokladu, že vznikla současně s klášterem, což řádové archivní prameny datují do
roku 1263 - srov. předchozí pozn.
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Klášterní škola je zmíněna v souvislosti s nadací 2 kop grošů pro potřeby chudých studentů. Viz Strnad, J.
Dějiny kláštera dominikánského v Plzni 1300-1785. Plzeň, 1968, s. 8. Cit. podle Hálová-Hejnic-Plachta,
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Papežský a královský list (NA, ŘF, listiny 32) předávající klášter reformovaným řeholníkům hovoří sice
o předání statků, majíce však na mysli zejména nemovitý majetek, nepochybně vyšší ceny než byl mobiliář
konventu, za dob husitských válečníků téměř zcela poškozený. Viz stručné dějiny kláštera od B. Sanniga NA, ŘF, 2783; Březina, 1904. Srov. též klášter v Chebu, rovněž předaný reformovaným bratřím. Viz též
Lackner, 2006, s. 13 a 28.

449

jedním ze čtyř zbylých v provincii a zároveň významným střediskem pastoračním
i kulturním ve městě. Bratr Jan z Chýše zde nezlomitelně a odevzdaně zejména kazatelsky
působil proti stále více se šířícímu reformačnímu křesťanství. Svědčí o tom i jeho apologetická práce o katolických svátostech a liturgii Enchiridion, to jest skrovné a krátce složené
knížky a ukázaní míst Artykuluov Obecních o Svátostech a jiných všech Církve Svaté pořádcích, dílo vynikající čistou řečí a výmluvností, dedikované a tedy nejspíš i hrazené Jáchymem z Hradce, který mimo jiné přestavěl klášter františkánů v Jindřichově Hradci na
špitál, poté co jej řeholníci zcela opustili.320) I přes působení františkána Jana ovládli Plzeň
nekatolíci až do konce 70. let. Klášter tehdy živořil s pouhými dvěma nebo třemi obyvateli,
zatímco v roce 1524 jich zde pobývalo ještě patnáct, nicméně jako jeden z mála zřejmě
nebyl v 16. věku nikdy zcela opuštěn.
Při stavovských bouřích byla Plzeň obléhána generálem belgického původu Arnoštem de Mansfeldem. V sousedství kláštera a kostela byla několikrát proražena hradba
a probíhaly zde nejtěžší boje, jen do kláštera a kostela františkánů Mansfeldovo vojsko
údajně vypálilo 1200 dělových koulí, samozřejmě jej poškodilo a dva řeholníky zabilo.
Kostel byl kromě nosných zdí zničen, sochy byly sestřelovány, oltáře rozbity, cennější věci
odcizeny. Podobně i z kláštera se stala zřícenina a řeholníci jej museli opustit nebo snad
byli vyhnáni.321) Počátkem roku 1621 se Mansfeldova vojenská posádka v Plzni vzdala
a 5. dubna se řeholníci opět vrátili zpět. Ihned se pustili do oprav kostela a západní části
kláštera za pomoci města. Klášter byl obnoven do roku 1623 a od té doby opět vzkvétal,
roku 1650 v něm byl zřízen noviciát fungující i v 18. století. 322) V 17. století v plzeňském
konventu fungovala studia morální teologie a klerici studenti zde pobývali i okolo roku
1879.323) Další přestavby a úpravy kláštera proběhly na konci 17. století a poté zejména po
roce 1722 a podíleli se na nich stavitelé Jakub Auguston starší a téhož jména mladší. Při
druhé přestavbě vznikl nový trakt zejména z daru Marie Terezie z Vrtby, rozené ze Steinau,
který poté sloužil jako noviciát, později kvardianát a v 19. století byl pronajímán do sou-
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Enchiridion vytiskl Jan Kosořský z Kosoř v Praze v roce 1555. Knihopis 3474. Jungmann. Historie literatury české, č. IV/1258. Viz též Houška, 1996, s. 19. Jáchym z Hradce, který si hradecký konvent vymohl
i přes prvotní nesouhlas provinciála zde tedy vystupuje nikoli jako nepřítel františkánů, ale podporovatel
katolictví. Jistě i v J. Hradci mu šlo o záchranu a co nejlepší využití chátrající budovy kláštera.
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Stručné dějiny konventu B. Sanniga - NA, ŘF, 2783; Tobola, 1937; Březina, 1904, s. 23.
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kromých rukou.324) Díky potřebě sloužit mše pro necelou tisícovku němců ve městě nebyl
klášter roku 1786 zrušen, ale jeho obsazení značně kleslo asi na třetinu.
Část klášterní zahrady i budov konventu byla zabrána při výstavbě plzeňského muzea
po roce 1900. Při rušení konventu v roce 1950 zde pobývali čtyři řádoví kněží a mimo nich
stejný počet sester apoštolátu III. řádu. Po sistaci byl objekt používán studenty jako vysokoškolská kolej, roku 1955 pak předán Náboženskou maticí do užívání Krajskému národnímu výboru v Plzni pro zřízení krajského musea, dnešního Západočeského muzea v Plzni.
Při opravách v roce 1975 vyhořel krov, který zůstal v následujících třech desetiletích
v havarijním stavu a špatný stav střechy ohrožoval mimo jiné i bývalou klášterní knihovnu.325) V roce 1991 byl klášter vrácen řádu, který jej daroval plzeňskému biskupství, jenž
v objektu zřídilo děkanství a v roce 1996 začalo s jeho rekonstrukcí pro zřízení diecézního
muzea. V stejné roce byla na podzim v Plzni obnovena františkánská komunita, avšak nikoli v původním objektu, ale v panelákovém bytě na sídlišti Vinice a později ve zrušené školce v sousedním sídlišti Lochotín.
Nejstarší zmínka o konventní knihovně jako o evidovaném a uspořádaném souboru
knih pochází z roku 1520 a je zachycena v pozdějším katalogu.326) Knihovna přežila reformační 16. století, podobně jako klášter, ovšem jistě se nejednalo o období jejího rozkvětu,
byť by tomu rostoucí tiskařská produkce mohla dobře napomoci. Nicméně další záznamy
o „zapsání nové knihy“ pokračují v barokním katalogu přes celé 16. století až do třicetileté
války, 327) po celou tuto dobu měla sbírka svůj katalog a patrně byla aspoň do určité míry
setříděná. Někdy v této době byl fond rozmnožen o knihy dříve vlastněné a snad přímo
darované plzeňským farářem a bratrem řádu Německých rytířů Matějem ze Švihova. 328)
Ničivé obléhání Plzně na počátku třicetileté války zřejmě znamenalo i určité knižní ztráty
ve františkánském klášteře. Počet knih se starším datem v pozdějších katalozích skutečně
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M.T. z Vrtby přispěla 2,5 tisíci zl., dalšími mecenáši byli Adam z Kokořína a Maxmilián Trauttmansdorff,
zvláštním „ochráncem“ stavby byl Severin Vrbčanský t.č. provinční vikář. Viz cit. pamětní kniha (MZA),
fol. 54v ; Vopalecká, 2002; Březina, 1904, s. 28-29; Buben, 2006.
325

Kosová, 2003.
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Tehdy (v roce 1520) byl do knihovny zaevidován paleotyp Opera s. Basilii (Lugduni, 1517) - podle poznámky „annus inscriptionis“ v katalogu z roku 1766 - viz níže.
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Viz též vlastnická poznámka na jednom z prvotisků: „Pro Conventu … Pilsnensi 13. Febr. A. 1610
ins[criptus]“ - Regimen sanitatis Salernitanum ab Arnoldo de Villa Nova ordinarum. Coloniae, non post
1482, SVK Plzeňského kraje, sign. 21 M I 3; Viz Klausnerová 1990, č. 311.
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Známe 2 prvotisky (Klausnerová, 1990, č. 81 a 149), které Matěj ze Švihova vlastnil v letech 1542 a 1543.
K františkánům se dostaly někdy před rokem 1641.
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neodpovídá sbírce budované více než 150 let, nicméně mohlo jít i o důsledek reformačního
úpadku.329)
Okamžitě po uklidnění poměrů po roce Bílé hoře začali františkáni s novým hojným
pořizováním knih, aby nahradili válečné ztráty.330) Narůstající knižní fond si vyžadoval
také řádné uložení, proto byly při některé z přestaveb mezi lety 1620 a 1693 vybudovány
nové prostory pro knihovnu nacházející se ve východní části prvního patra nad sakristií,
vedle tehdejší cely pro nemocné (infirmaria). Při přestavbě v roce 1693 je již bibliotéka
zmiňována jako hotová. Místnost, která jako knihovna sloužila až do zrušení konventu
v roce 1950, má podlouhlý půdorys o rozměrech 10x5 metrů.331) Na kratší stěně naproti
dveřím je jedno okno, které jistě nestačilo dostatečně osvětlit celou místnost. Řeholníci se
však museli řídit dostupnými možnostmi stavby a snad i blízkost sakristie, typická pro řadu
knihoven na přelomu středověku a novověku,332) zde hrála svou roli. Proto alespoň řeholníci stávající okno, stejně jako i ostatní okna v celách okolo zvětšili, aby byl prostor lépe prosvětlen. Tato rekonstrukce knihovny nastala v roce 1697 a byla hrazena z běžných prostředků kláštera. Místnost nechali nově zaklenout jednoduchou klenbou a zároveň si bratři
pořídili nové police na knihy, jež přetrvaly přes staletí až do dnešních dnů. Kolem stěn bylo
umístěno celkem 14 uzavíratelných jedno- nebo dvoukřídlových skříní o výšce 264 cm
(z toho 4 jednokřídlé vedle dveří a okna a 10 dvoukřídlých podél delších stěn). Regály byly, přinejmenším v polovině 20. století, natřeny světlemodrou barvou proti škůdcům,
ovšem v 17. století ještě neměly malovaná dvířka. 333) Současně byl vytvořen nový vstup do
místnosti se schody, jehož kamenné ostění s vytesaným majuskulním nápisem „Bibliotheca
1697“ se dochovalo dodnes. Tento knihovní portál byl pak ještě později v roce 1884 opraven a restaurován blíže neznámým řemeslníkem Heřmanem. 334)

329

Hálová-Hejnic-Plachta, 1981/82, s. 102 uvádí jen tři dochované knihy s vlastnickými přípisy před rokem
1618 včetně konkrétních signatur. Barokní katalog z roku 1766 jich však zná mnohem více.
330

Tamtéž s uvedením 6 signatur s datovanými františkánskými proveniencemi. Srov. též Vopalecká, 2002.

331

Srov. plán a fotografie v obrazové příloze. Viz Vopalecká, 2000 a zejm. Plachta, Václav. Zpráva o práci
v knihovně bývalého františkánského kláštera v Plzni v roce 1966. Dochováno v osobní pozůstalosti M. Suché, Archiv města Plzně, i.č. 48. Přepis z r. 1977 v knihovním fondu Studijní a vědecké knihovny v Plzni.
332

Srov. Lehmann, 1957.

333

„Item Bibliotheca noviter fornicata, repositoriis novis, ac porta ex lamina ferrea instructa fuit ex eleemosyna Conv. // Item ambitus ubi Bibliotheca, et Infirmaria est majoribus fenestris accomodatus est“ Klášterní
kroniky - MZA, Františkáni Dačice, č. 14, fol. 52r ; NA, ŘF, rkp. 39, kapitola 4. Reparabilia conventus; opis
v Archivu města Plzně, Františkáni Plzeň, kart. 1178. nebo Jihočeská vědecká knihovna, pobočka v Zlaté
Koruně, sign. 1 JH 54. Srov. též Plachta, cit. dílo.

334

„Portale Bibliothecae in ambitu superiori restauratum et vernice obductum. Opus hoc fecit D. Hermann“,
viz Archivio inserenda -NA, ŘF, 2785.
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Nejstarší dochovaný katalog pochází z roku 1673 a souvisí spíše se Sannigovými
knihovními předpisy než se zmíněným zřízením nové knihovny nad sakristií. 335) Soupis je
roztříděn dle obvyklých oborů, které jsou očíslovány. Některé kategorie mají i přiřazeno
písmeno, může však jít až o pozdější redakci podle pozdějších pořádacích zvyklostí. Popis
jednotlivých knih se skládá jen z formalizovaného názvu, formátu a pořadového čísla
v rámci oboru. Ze zjednodušeného zápisu nelze spolehlivě odhadnout rukopisy ani prvotisky, celkem je v katalogu zapsáno 795 svazků. Obsahově je hojně zastoupena morální teologie, a to 85 svazky, což má zřejmě souvislost se zmíněnými klášterními studii moralistiky. Původně vymezené místo v policích již tehdy nestačilo a nové přírůstky byly ukládány
na jiné místo mimo běžné pořadí oborů, kde se již tehdy nacházela většina moralistických
knih. Nejčastější byla mezi svazky ovšem literatura kazatelská a asketická a zbožná, překvapivě hodně je i historie, do níž jsou ovšem zařazeny i legendy a exempla svatých,
v praxi užívané jak při kázáních tak pro osobní duchovní povzbuzení a příklad.336) Na konci
každého oboru je ještě připsán seznam knih mezioborových nebo s hraničními tématy, jako
např. výklady Písma od církevních otců. Ty jsou sice zaevidovány pod jiným písmenem,
knihovník je ale odkázal, aby neunikly čtenářově pozornosti při vyhledávání v katalogu.
V roce 1691 byla pak ještě údajně knižní sbírka přetříděna a nově uspořádána, což snad
mohlo souviset s jejím stěhováním. 337)
Pouze dva prvotisky známe ze zřejmě bohatšího knižního daru z roku 1650 od plzeňského měšťana Šimona Stehlíka, člena významné rodiny dobrodinců řádu.338) Mezi další
335

Inventarium sive catalogus seu Registrum librorum - NA, ŘF, 2795. Svázán společně s inventářem zakristie, písmo 2. poloviny 17. století.
336

Konkrétní zastoupení jednotlivých oborů: Titul 1: A, AA bible a konkordance (40 sv.); Titul 2: B expositores s.scripturae. (33 sv.); Titul 3: S. Patres (25 sv.); Tit. 4 Concilia, canonistae, decreta, juristae (14 sv.);
E juris utriusque (17 sv.); F juris civilis (23 sv.); G theologi speculativi et scholastici (32 sv.); H theol. morales, summistae, chronologistae (85 sv.); Tit. 8. philosophi (20 sv.); Tit. 9 concionatores (48 sv.); Tit. 10 sermonistae (61 sv.); Tit. 11 postillatores et homilarii (32 sv.); Tit. 12 materiam pro concionibus tractantes
(37 sv.); Tit. 13. authores pii sive opuscula pia (125 sv.); Tit. 14 Regulam et statuum ordinis nostri concernens (24 sv.); Tit. 15 historici profani & sacri (76 sv.); Tit. 16 politici et medici (9 sv.); poetae (9 sv.); grammatici (21 sv.); dictionaria (15 sv).
337

„reformata est et in debitum ordinem redacta bibliotheca conventus huius“ - viz Hálová-Hejnic-Plachta,
1981/82, s. 102. Blažková (1993) uvádí také další katalog, jehož vznik zřejmě souvisí s tímto přetříděním
knih. Napsán byl údajně roku 1695 a obsahuje 1370 svazků. Další soupis knih pak podle téhož zdroje pochází
z roku 1713.
338

Viz Klausnerová, 1990, č. 16 a 125 (sign. 21 M F 149/150, 21 M K 6). V roce 1636 bratřím věnovala
Alžběta Stehlíková, roz. Werherová titulovaná jako „matrona“ a „vždy nakloněná serafínskému řádu“stříbrný
kříž o váze téměř 7 kilogramů (22 liber) s postavami P Marie, sv. Františka, Antonína, Ludvíka a evangelistů.
V roce 1673 zase apoštolský syndik kláštera Matěj František Stehlík věnoval peníze na liturgické potřeby
v zakristii. Roku 1816 Anna Stehlíková „de Czenkau“ věnovala sochu P. Marie umístěnou pak na hlavním
oltáři. Viz Pamětní kniha kláštera, část Benefactores Conventus - NA, ŘF, rkp. 39.
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donátory plzeňské knihovny patřil Jakub Pistorides, snad kněz působící v Plzni či okolí,
který bratřím roku 1696 odkázal v poslední vůli své knihy, mezi nimi i dva exempláře Nového zákona,339) nebo nepomucký farář Kašpar štědrý ke klášterní knihovně v roce
1658.340) Není pravděpodobné, že by plzeňský noviciát měl v 17. století svou vlastní knihovničku, přesto na jeho členy také pamatovali knižní dobrodinci, jako byl například roku
1652 Vojtěch Zimmermann, farář v Malešicích východně od Plzně, věnující novicům prvotisk s díly sv. Bonaventury.341) Bratři byli obdarováváni nejen samotnými knihami, ale
i penězi pro jejich nákup. „Nový krásný graduál“ pro chórové potřeby zaplatil a nákup zajistil roku 1713 Jan Lupper zvaný „duchovní přítel“, patrně syndik kláštera.342) Štědřejší byl
o sedmnáct let později plzeňský purkmistr Václav Stehlík, zřejmě potomek výše zmíněného Šimona. Kromě toho, že zaplatil nový vodovod do kláštera, byly na jeho náklady pořízeny čtyři nové misály, přičemž jeden byl potažen nově koupeným hedvábím a ozdoben
stříbrným kováním, které bylo použito z jiné starší knihy. 343)
Plzeňská knihovna nesloužila pouze k ukládání knih, ale také dalších cenností
v majetku kláštera, což dokládá dobré zajištění jejich prostor - jednalo se o jednu
z nejbezpečnějších místností konventu. V uzamykatelné schránce uložené v bibliotéce měli
řeholníci na počátku 18. století uloženy různé mince o hmotnosti 700 gramů, stříbrný opasek o hmotnosti 910 g a ceně 32 zlatých, pozlacený stříbrný relikviář s nespecifikovanými
ostatky a tři stříbrné lžíce. Dne 7. února 1720 k nim přibyl ještě vklad Jana Václava Kusa,
faráře v Seči jižně od Plzně. Již o dva roky dříve si u plzeňských františkánů se souhlasem
kvardiána Antonína Uhla nechal uschovány různé mince v celkové hodnotě 2720 zlatých
a 33 krejcarů a další cenné předměty jako krucifixy, liturgické nádoby a další zlaté
i stříbrné náčiní. Zmíněného data františkáni přenesli se svolením P. Kusa peníze do knihovny, což se jim však stalo osudným. Bibliotéka totiž nebyla až tak zajištěna, jak předpokládali, aspoň ne proti bratřím samotným, mezi nimiž se také našli zloději. Zde to byl jinak
neznámý františkán P. Filip Mathis, patrně místní knihovník, který sám vklad do knihovny
přijal. Někdy před srpnem 1730 ovšem si „při vhodné příležitosti“ vzal klíče od knihovny
z kvardianátu, skříňku s cennostmi rozbil a tajně odešel.
339

Ty se později dostaly do knihovny v Hájku, srov. poznámky v hájeckém katalogu - NA, ŘF, 2643.

340

Jím věnovaná inkunábule lat. Bible viz Klausnerová, 1990, č. 64.

341

Tamtéž, č. 85.

342

„...quod exsolvit et fieri curavit D. Joannes Lupper noster amicus spiritualis“ - Pamětní kniha kláštera, část
Benefactores - NA, ŘF, rkp. 39.
343

Cit. pamětní knihy: MZA, fol. 155r; NA, část Reparabilia conventus.
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Nejprve asi záležitost nikdo neřešil, teprve český provinciál, snad Severin Vrbčanský,
při své kanonické vizitaci, při níž nevynechával ani knihovnu, objevil petlici jedné
z knihovních skříní přelomenou a zámkovou skřínku rozbitou. Místní představený Evžen
Kůrka žádal v této souvislosti blíže nejmenovaného představitele plzeňské církve, aby celou věc prošetřil, neboť údajně po celou dobu jeho působení měl klíč od knihovny pečlivě
uschován na řetízku on sám a knihovník a nijak se jim nepodařilo zjistit, kdo, kdy a jakým
způsobem mohl neštěstí spáchat. Zloděj P. Mathis se skrýval se někde v Sasku a poté se
ukázal z pražském konventu. I zde byl ovšem přistižen při krádeži v kostele a při následujícím procesu jej vyšetřovali i v souvislosti se zcizením zlaté monstrance z konventu ve
Wrocławi. 344) Z této nešťastné události se ale mimo jiné dovídáme, že plzeňská bibliotéka
měla také svou uzavíratelnou skříň na zakázanou literaturu, neboť právě v ní byl Kusův
poklad uložen.345)
V roce 1764 začalo „z laskavosti“, ale především z vlastní píle a přičinění kvardiána
a plzeňského rodáka Liberáta Kecha346) nové utříďování a sepisování plzeňského knihovního fondu. Nejprve ještě v témže roce „otcové němečtí kazatelé ručně utřídili knihovnu do
nového pořádku,“ což mimo jiné znamenalo též dopsání vlastnických poznámek do knih,
a uložili je na provizorní místo. Samotné knižní skříně totiž byly poté opatřeny jedno nebo
dvoukřídlými dveřmi. Ty měly dřevěný rám potažený plátnem, na něž byly namalovány
knihy v horní polovině částečně se skrývající za drapérie. Uzavíratelné skříně měly jistě
chránit svazky před prachem a vybraný námět - knihy jakoby stojící na policích - byl dostatečně jednoduchý i pro řemeslného umělce či šikovnějšího řeholníka a zároveň odpovídal
celkovému charakteru místnosti.347) V následujícím roce (1765) již mohl knihovník vrátit
knihy zpět do jejich místnosti do čtrnácti nově zavíracích skříní. Zároveň byly police zřejmě nahoře opatřeny štítky s písmeny a názvy oborů, do nichž řeholníci knihy roztřídili.
344

Materiály ke kause jsou uloženy v NA, ŘF, 2801. Dochovala se zde kopie protokolu o uložení vkladu, opis
dopisu provinciála generálnímu řádovému komisaři, kde celou věc popisuje, jeho odpověď, že záležitost
přísluší řešit místnímu soudu, dále několik dopisů faráře J.V. Kusa, kdy žádá zpět své peníze s vyjádřením, že
je poté testamentem odkáže „svým chudým přátelům“ či dopis kvardiána Evžena Kůrky, který přeložil vklad
z kvardianátu do knihovny, provinciálovi. Tato korespondence je ze srpna 1730 až května 1731. Dopis E.
Kůrky viz též NA, ŘF, 2795.
345

Zmínka o zakázaných knihách zvlášť uložených někde v horní části polic je také v níže zmíněném dopise
kvardiána Evžena Kůrky - NA, ŘF, 2795.

346

Též Koch, v letech 1762-65 provinciál, generální lektor a 1756-58 místní kvardián, † 1774.

347

„Bibliotheca per PP. Concionatores Germanicos ad novum Librorum Ordinem maculariter redacta, novisque in crudo valvis, interim provisa.“ Viz klášterní kronika, fol. 52 - opis v Archivu města Plzně, Františkáni Plzeň, kart. 1178; Srov. též Zápis ze dne 14. listopadu 1950 o převzetí knihovny - NA, SÚC, 56; Plachta,
cit. dílo.
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Vzhledem k rozdílnému objemu těchto kategorií však cedule neodpovídaly skutečnému
uložení knih, ale sloužily jen jako připomínky způsobu jejich utřídění. Konečně v této době
natřel knihovník hřbety svazků bílošedou barvou, a označil je černými signaturami a jmény
autorů se zkrácenými tituly. 348)
Završením úprav knihovny bylo zpracování nového katalogu v roce 1766. Již samotný titul soupisu nás informuje, že se soupisem započal již zmíněný Liberát Kech. P. Kech
byl tedy iniciátorem i hlavním vykonavatelem nového utřídění, jednalo se však o práci kolektivní. Soupis knih vytvářel klášterní vikář a kazatel Trojanus Forst349) spolu s kazatelem
Kristiánem Hornischerem (†1783 v Plzni). Jeho krasopisná podoba pak vyšla z rukou dalšího vikáře Bernarda Baudische a „potulného kazatele“ Oty Pokorného. Na začátku se nachází abecední rejstřík autorů odkazující na příslušnou stranu a číslo knihy na ní, pak svazek pokračuje vlastním soupisem rozděleným podle jednotlivých písmen a oborů
v obvyklém vzhledu. Katalog byl vytvořen ve dvou exemplářích, z nichž jeden patrně sloužil pro vyhledávání v knihovně a byly do něj později připisovány přírůstky. Druhý měl archivní charakter, byl uložen spolu s jinými dokumenty konventu v archivní skříni
v bibliotéce a sloužil k revizím, neboť u některých knih nalezneme poznámku o zcizení. 350)
V předmluvě napsané asi P. Kechem je zmíněno, že v minulosti byla knihovně věnována různá pozornost, jednou větší, jednou menší, především v předcházejících letech
(cca. 1750) však údajně nebyly nové knihy zapisovány do evidence a zařazovány do knihovních skříní, přestože to představení žádali a na nedostatek poukazovali. Dále vysvětluje
systém signatur podle oborů, formátu a pořadových čísel, neboť stalo se, že pod stejnou
signaturou bylo dříve zapsáno několik rozdílných, byť snad na první pohled podobných
knih, jako jsou latinské Bible.
348

„De beneficentia M. Provincialis Liberati Kech in Biblithecac singuli libri per Biblioplam repetiati, aftori[?] colore albo, litteris Numeris, et Nominibus Authorum adornati“ Viz klášterní kronika - NA, ŘF, rkp. 39,
část Reparabilia conventus.
349

Narozen v Dobřanech, † 1807 v Zásmukách, několikrát později kvardián, v letech 1767-69 též v Plzni,
definitor habitualis, profes jubilant, senior provincie.

350

„furto ablata“. Katalog má titul „Concordantiae non Bibliorum solum, sed Librorum, & Authorum omnium in Bibliotheca Pilsnensi reperibilium, irequietā curā Admodum reverendi Patri Liberati Kech, Lectoris
Generalis Emeriti, Ex guardiani, difinitoris habitualis, ex-ministri provincialis, nec non almae provinciae
bohemiae custodis actualis ... itemque vigilanti studii, labore indefenso multum venerandi p. Trojani Forst,
vicarii actualis, V.P. Christiani Hornischer, concionatoris ordinarii in ordinem alphabeticum redactae, illuminatae, adornatae... tum subtili, sed sedulo penicillo V.P. Bernardi Baudisch vicarii actualis, V.P. Ottonis Pokorny, curatoris,.. Anno 1763“. „Archivní“ exemplář je uložen v Západočeském muzeu v Plzni, sign.
511 A 10; viz též Linda, 2004, č. 88, s. 77-79. Druhý ex. se nachází v SVK Plzeňského kraje, fond Františkáni Plzeň, sign. 21 M 661, pozdější opis v SOA Plzeň, pozůstalost M. Suché, i.č. 58. Srov. též Plachta, cit.
dílo, s. 5.
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Katalog kvartového formátu o 102 stranách vytvořený celým týmem řeholníků je napsán velmi přehledně, údaje o knihách v něm jsou evidovány v dosti velké úplnosti
a kromě obvyklých sloupců (signatura, titul, místo a rok vydání, formát) zde autoři ještě
připsali „rok zapsání“ do konventní bibliotéky. Z tohoto údaje vyplývá, že velké období
rozkvětu knihovny nastalo zejména po pobělohorském uklidnění poměrů, v 30. a 40. letech
17. století. Přibližně v polovině 18. století zase nebyla knihovně věnována řádná pozornost.
Nové přírůstky sice byly pořizovány, ale už nikoli evidovány a ukládány na své místo podle signatur. Zapsány byly teprve těsně před vznikem popisovaného katalogu v letech 17621764, jak poznamenal v jeho úvodu P. Kech.
Celkem soupis k roku svého vzniku (1766) eviduje 2484 svazků a včetně pozdějších
přípisů 3920 knih. Nové přírůstky zpočátku nedoplňoval téměř nikdo, teprve v letech 1809
až 1838 poukazuje katalog na pečlivější knihovnickou a katalogizační práci, jež ovšem poté
zase ustala. Kromě zapisování nových přírůstků svědčí katalog také o provádění pozdějších
revizí a evidenci úbytků - některé tituly jsou přeškrtnuty červenou tužkou. Jeho oborové
třídění se oproti staršímu katalogu z roku 1673 liší, knihy byly nově uspořádány
a osignovány, každý obor již dle řádových zvyklostí zastoupen písmenem a toto třídění pak
sloužilo až do 20. století. Nejhojněji jsou jako obvykle zastoupena kazatelská díla, jež byla
velmi hojně pořizována zejména v průběhu 18. století a dosvědčují tak bohatou aktivitu
františkánů v této pastorační oblasti, nejspíš i mimo vlastní kostel, a díla „asketická“, tedy
sloužící řeholníkům k vlastnímu duchovnímu růstu. Většinu těchto knih, často nyní evidovanou v mnohých multiplikátech, měli řeholníci u sebe ve svých celách a teprve Liberatus
Kech ji v 60. letech zaevidoval a zapsal dle předpisů do konventní sbírky. Katalog zaznamenává také díla českých františkánů, která byla patrně vzhledem k mnoha vyskytujícím se
exemplářům distribuována uvnitř řádu, třeba na kapitulách. 351)
Pro přehlednost byly poté knihovní skříně opatřeny v horní části novými ozdobnými
oválnými štítky ve vyřezávaných barokních rámech s písmeny zastupujícími jednotlivé
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Např. tisk Trias Sacra Ecclesia Bechinensis (Praha, 1685) o posvátných obrazech v bechyňském řádovém
kostele od Jindřicha Labe měli v Plzni 6x, duchovní spis Pium vade mecum Amanda Hermanna (Olomouc,
1679) dokonce dvanáctkrát. Jednotlivé obory, do nichž byly knihy utříděny jsou: A Biblia, concordantia &
flores bibliorum (76 sv.), B s. Patres (59 sv.), C expositores s. Scripturae (71), D decreta & concilia (30),
E controversistae (120), F theologi speculativi et morales (305), G canonistae (111), H philosophi (nejméně
48 - 1 list chybí), I medici (18), K politici & mathematici (57), L concionatores (259), M homilistae (47),
N sermonistae (70), O materia concionum tractantes (179), P historici sacri (154), Q historici profani (139),
R libri Ordinis (96), S libri gallici et italici (101), T ritualistae, catechistae & hymnodiae (100), U libri asceseos (179), W libri meditationum (exercicie, modlitebníky, oktávy, 124), X libri pietatis (132), Y libri pietatis
(podruhé, 108), Z humanistae (slovníky, gramatiky, různé jinam nezařaditelné knihy, 167 sv.)
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obory. Součástí knihovny byl tehdy také archiv, pro nějž vymezili skříň napravo od okna,
do níž byly vmontovány zásuvky s latinskými názvy jednotlivých druhů spisového materiálu.352) Někde v knihovní místnosti byly také vyvěšeny knihovní pravidla (leges bibliothecae) od Bernarda Sanniga.
Zmíněný katalogizátor a lektor filozofie Kristián Hornischer (†1783) si pro vlastní
potřebu uchovával také přinejmenším drobnou knihovnu obsahující jeho vlastní zápisky
z přednášek a studií. Takto má jeho vlastnický přípis např. rukopis blíže nespecifikované
morální teologie a několik knih později připsaných klášteru v Hájku.353) Podobně také zmíněný Bernard Baudisch měl pro svou vlastní potřebu příručku řeholního života.354) V roce
1777 pak byly ještě na okna sakristie a knihovny pořízeny železné mříže nebo okenice,
neboť právě zde byly uloženy největší cennosti v konventu.355)
V době obrozenecké, někdy v první polovině 19. století, bádal v knihovně, jako
i v ostatních podobných zařízeních v Plzni, místní purkmistr a nadšenec pro české vlastenectví Emanuel David. Snad také jeho přičiněním bylo tehdy několik knih od františkánů
vykoupeno nebo jinak získáno a zasláno prostřednictvím plzeňského rodáka, spisovatele
a premonstráta Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785-1836) do Prahy pro vznikající české vlastenecké, později národní museum. 356)
Do 30. let 19. století byla ještě knihovně věnována neznámými řeholníky jistá péče,
což kromě zmíněných přípisů v katalogu dosvědčuje vizitační zpráva pražské konzistoře
z roku 1839 konstatující, že „knihovna odpovídá potřebám kláštera.“357) Poté ovšem péče
postupně ustávala, klášterní inventář z roku 1884 sice zmiňuje existenci knihovny a uvádí
několik ztracených knih, místo čísla uvádějícího počet svazků je však ponecháno jen
prázdné místo, 358) takže množství knih jistě nebylo známo. Vybavení knihovní místnosti
bylo podle inventáře následující: dřevěné skříně, stůl, poškozené lavice, klekátko a dřevěné
loutkové divadlo. O šest let pozdější soupis klášterního majetku, již sice uvádí přesné číslo:
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Viz Plachta, cit. dílo, vč. nákresu rozmístění jednotlivých skříní v místnosti.
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Srov. kapitola o Hájku. Moralistický rkp. byl později v konventní knihovně v Kadani, sign. Z 34, dnes
u P. Marie Sněžné v Praze, sine signo.
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Explicatio manus religiosa. Pro simplici usu Fratris Bernartio Baudisch. Později rovněž v Kadani, sign.
V 184, dnes u P. Marie Sněžné, sine signo.
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„... valva ferrea ...Circa priores impositae sunt ferrea crates cum lapideis formicum figuris“ - cit. pamětní
kniha (MZA), fol. 57v.
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Placht, cit. dílo.
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NA, ŘF, 2802.
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„Bibliothek // Werke in

Bänden“ - NA, ŘF, 2788.
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2722 svazků, což však mohl být jen odhad dle starších pramenů.359) Přece jen v 2. polovině
80. let o knihovnu někdo pečoval, snad kvardián Anton Neumayer, například roku 1882
bylo zakoupeno Rituale Seraphicum s liturgií i přehledy františkánských řádových generálů
a kardinálů za 9,5 zlatých. 360) Postupně ale péče stejně ustávala a do počátku 20. století stal
historický fond zcela nepřehledným a knihy často fakticky nedostupnými. 361) V roce 1900
zde například působil jako knihovník zřejmě již chorý kazatel Augustin Stodolka, který
o rok později zemřel. 362) Ani v dalších desetiletích na zpracování knihovny nikdo nepracoval, klášterní inventáře z let 1905 až 1923363) stále uvádějí týž počet knih, jako před patnácti lety. Teprve na sklonku 20. let byla provedena inventarizace sbírky a srovnání
s katalogem z 18. století.364)
Nepořádek mezi historickými knihami zřejmě ovlivnilo zřízení nové příruční bibliotéky zvané „bibliotheca parva“ za letním refektářem roku 1884 péčí kvardiána Léta Schindlera. Uzavírána byla dřevěnou závorou a v rámci úprav místnosti byla vyměněna nebo
opravena tři okna za celkové náklady 73 zlatých a 3 krejcary. 365) O fond aktuální literatury
se již řeholníci starali více než o už vlastně nepotřebné a většinou nevyužitelné staré knihy,
do příruční literatury si například pořídili také 28 svazků Ottova naučného slovníku.366)
Katalog této „malé knihovny“ byl zpracován v roce 1906 a zůstal v užívání až do zrušení
konventu roku 1950. Soupis s názvem Cathalogus librorum in bibliotheca parva conventus
eviduje asi 1600 svazků knih včetně přípisů nových přírůstků.367)
Klášter měl ve 20. století také svého jmenovaného knihovníka, není však zřejmé zda
pečoval jen o novodobou aktuální literaturu nebo i o historický fond. V roce 1919 byl plzeňským knihovníkem též kazatel, katecheta, ředitel třetího řádu a představený bratrstva
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Archivio inserenda - NA, ŘF, 2785.
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Bohatta-Holzmann, 1900, s. 155.
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17 s. na volných listech, na 17r poznámka o výpůjčce knihy „Sancti Francisci et Antonii Opera. Stadt Am
Hof, 1739“ Viktoru Michkovi do Lnář ze dne 10.7.1931, rkp. v Západočeském muzeu v Plzni, sign. 511 A 9.
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„Extructa est nova bibliotheca post refectorium aestivum, pro seriniis ligneis et 3 fenestris solvit Conventus 73 fl. 3 x. “, viz Archivio inserenda - NA, ŘF, 2785. Dvě knihovny: „malá a velká“ jsou zmiňovány
i v hlášení kapitule z roku 1926, tamtéž.
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Plachta, cit. dílo.
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Tobola, 1937; Plachta, cit. dílo; Blažková , 1993. Srov. též níže informace o likvidaci knihovny po roce
1950.
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Nejsvětějšího Srdce Stanislav Kolek, v letech 1922-23 Honorát Bísek a o rok později zase
německý kazatel, katecheta a představený mariánské družiny Benno Zimmermann. 368)
Správce bibliotéky se tedy střídal každé 1-2 roky a není známo, že by některý z nich v ní
zanechal více práce. Situace se změnila zřejmě až v roce 1929 za kvardiána Silveria Harvalíka, který zřejmě sám pečoval o knihovnu. Tehdy totiž bylo za novou literaturu a „vazbu
knih, které od roku 1914 ležely nesvázány“ zaplaceno 1696 Kč. Také v dalších třech letech
zaplatil konvent ze své kasy za nákup knih nemalých celkem skoro 4 tisíce českých korun.369) Posledním známým plzeňským knihovníkem byl v polovině 30. let Josef Hopfinger, od roku 1936 též kvardián, ředitel třetího řádu, plzeňský vikář a bývalý provinciál
a také dříve knihovník v Hostinném a Tachově. 370)
Někdy po roce 1900 se dostalo několik prvotisků z klášterní knihovny na výstavu
a posléze v důsledku nedostatečné péče řeholníků i do sbírek plzeňského Uměleckoprůmyslového muzea, tehdy nově zřízeného a postaveného zčásti na místě klášterní zahrady.
Jak k události došlo, popisuje v soudobém dopise člen plzeňské komunity P. Renne: „Po
založení muzea bylo vydáno nařízení vybízející instituce i soukromé osoby, aby cenné
a historické věci předali novému muzeu, částečně darováním, částečně prodejem. Tak přišli
také dva pánové do kláštera. Přestože věděli, že z klášterních sbírek nemůže být nic převedeno do muzea, prozkoumávali je. Na jejich žádost je kvardián uvedl do knihovny a ukázal
jim cenné inkunábule. Tak si oba vypůjčili několik jejich svazků na výstavu v muzeu. Otec
kvardián jim knihy přímo nepůjčil, avšak neřekl ani nic proti. Po několika dnech přišli ještě
s třetím mužem a nesli velké kabáty (Wettermantel). Kněz, doprovázející je do knihovny,
nebyl informován otcem kvardiánem a dovolil jim si odnést, cokoli si chtěli vzít. Tito pánové, stejně jako vedení muzea, obdrželi výzvu kláštera, aby knihy navrátili, proto aby
v nich také bylo poznamenáno: ‘vypůjčeno z františkánského kláštera v Plzni‘. Poté ale léta
šly, nic vráceno nebylo a u těchto prvotisků v katalogu bylo poznamenáno:darováno.“371)
Ziskem muzea z této „návštěvy“ byl například titulní list s akantovou bordurou z prvotisku
Gritsch, Joannes. Quadragesimale. Ulmae, 1476, který je dodnes uložen v Západočeském
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Narozen 11.4.1872, zemřel 22.10.1949 v Plzni. Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37. Viz též NA, ŘF, 2785; Skála, 2006, s. 395.
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muzeu, zatímco poškozená kniha zůstala ve fondu nadále. 372) Část knih se snad dostala také
do obsáhlé soukromé knihovny plzeňského židovského obchodníka, učence a bibliofila
Rudolfa Hirsche, jak o tom později po jeho smrti informovala řeholníky jeho dcera.373) Plzeňský františkán Stanislav ve svém pozdějším dopise provinciálovi viní z celé záležitosti
bývalé kvardiány, uvádějíc, že inkunábule byly představenými „darovány“, což však neměli právo učinit. P. Stanislav se pokoušel věc ještě napravit, i právní cestou, avšak většina
svědků již byla mrtvá a nedalo se nic dokázat. O nákup historických knih měli zájem
i později různí antikvářové a knižní obchodníci, byli však již odmítnuti, věc se řešila prostřednictvím provinciála. 374)
Sousední plzeňské muzeum projevovalo v první půli 20. století trvalejší zájem
o františkánskou knihovnu. Jistý muzejní archivář, jenž se osobně znal také s provinciálem
a historikem Klemensem Minaříkem, upozornil v roce 1935 knihovníka a pozdějšího představeného Josefa Hopfingera na pravděpodobnou ztrátu několika prvotisků. Ve výkladní
skříni jednoho z pražských antikvariátů totiž údajně zahlédl prvotisky z vlastnickým přípiskem plzeňského konventu. Blíže nejmenovaný archivář měl v tu chvíli také k dispozici
informace o inkunábulích v klášterní sbírce, jichž mělo být údajně 41 a navrhoval jejich
revizi. 375) Ani tyto jeho údaje však nebyly úplné, podle výzkumů prováděných v roce 1927
Miladou Suchou se ve sbírce nacházelo celkem 80 prvotisků.376) Ve 20. století ve fondu
také pátral řádový historik Jan Kapistrán Vyskočil, jehož bádání je doloženo v mnoha českých františkánských knihovnách.377) Ve svých poznámkách uvádí 90 rukopisů včetně signatur a výslovně popisuje čtyři z nich. Nejstarší je řádový kapesní zpěvníček zvaný „cantus
franciscanus“ psaný na papíře od roku 1461. Do katalogu plzeňské knihovny byl však za-
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Titulní list v Západočeském muzeu viz Hejnic, 2000, č. 57, vč. reprodukce. Kniha je uložena v SVK
v Plzni, viz Klausnerová, 1990, č. 169.
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Dopis P. Stanislava z Plzně provincialátu, tamtéž. Více o knihovně R. Hirsche viz Tydlitátová, Michaela.
Rudolf Hirsch a jeho knihovna : dokonalé utajení. In Problematika historických a vzácných knižních fondů
Čech, Moravy a Slezska, 13. ročník (2004). Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2005, s. 163-171.
Dostupné též na www: <http://www.svkol.cz/konf/04ref18.htm> [cit. 28.4.2007].
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Dopis P. Hopfingera provinciálovi J.K. Vyskočilovi z 15.9.1935 - NA, ŘF, 2795. Jako pravděpodobného
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psán až v roce 1764.378) Dalším je pergamenové františkánské officium diurnale z roku
1491 pro osobní modlitbu mimo chór.379) Psáno je několika různými písaři a také různě
pečlivým písmem, vzniklo ovšem zřejmě mimo Plzeň, v roce 1653 jej podle přípisku vlastnil jistý Ignác Gribl, o němž však nevíme, zda byl františkán. Chórový žaltář zřejmě též
z 15. nebo 16. století byl psán jednoduchým ale úhledným písmem bez ozdob. Do františkánské knihovny byl zapsán roku 1642, i dříve ale mohl být v plzeňském klášteře přímo
užíván v chóru nebo tamtéž aspoň uložen. 380) Posledním Vyskočilem zaznamenaným manuskriptem je antifonář vzniklý roku 1677 ve Slaném (viz).
Další úbytky zažila knihovna v období zmatků druhé světové války a podíleli se na
nich opět i samotní bratři, konkrétně blíže neznámý bratr Michael, v roce 1945 snad odsunutý do Německa. Informuje nás o tom v dopise provinciálovi jeden z členů plzeňské komunity: „P. Michael včera, t.j. 10. VII. [1940] přijel a nechal si posluhou odvést na nákl.
nádr[aží] velkou bednu (buď 110 nebo 106 kg dle nákl. listu). Bednu měl tajně uschovanou
a měli ji jednoho dne odeslat až bude mimo provincii. Bedna je plná knih většinou (jak
fr. Robert viděl) bez titulních listů! (...) My máme z bibliotéky ukradenou spoustu knih.
Sám jsem před 6ti léty bibliotéku pořádal. (...) Viděl jsem teď na vlastní oči, co schází.“
Stížnost na bratra Michaela pokračuje jmenováním dalších jeho prohřešků a podlehnutím
světských lákadel, je psána s jistou dávkou emocí, avšak bez zřetelné nenávisti
k obviňovanému.381) Ověřit si popisované události je téměř nereálné, pokud knihy skutečně
byly odváženy, putovaly jistě na aukce do Německa a snad i dále. I přes tyto události se
podle srovnání stavu knihovny po zrušení kláštera ze starými katalogy ztratilo během dvou
staletí jen několik jednotlivin. 382)
Knihovní prostory v historické barokní knihovně s malovanými dvířky skříní i v nové
příruční bibliotéce u letního refektáře postupně přestávaly stačit, a tak někdy ve 20. nebo
30. letech byly knihy ukládány ještě v další, třetí místnosti. Ta byla později poškozena za
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Stará signatura T 38, 189 ff., 16x10 cm. Obsahuje různé části františkánských liturgických svátečních
zpěvů. Dnes SVK v Plzni, sign. 21 M T 38.
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Stará signatura T 87. 326 ff.; 12,7x8.5 cm. Výslovně je rkp. zazamenán také při „průzkumech“ v roce
1950, viz níže.
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Dopis z 11.7.1940, podpis méně čitelný, snad „Fr. Odovrs“ - NA, ŘF, 2795.
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Srovnání katalogu z 18. stol. se současným stavem - Archiv m. Plzně, pozůstalost M. Suché, i.č. 47.
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druhé světové války během náletu a knihy musely být přeneseny do historické knihovny,
kam je bratři uskládali na hromady na zemi, kde zůstaly až do zrušení kláštera.383)
Mezi lety 1942 a 1945 ještě v knihovně pracovala Emma Urbánková a v rámci soupisové akce inkunábulí na území Protektorátu popsala prvotisky pro potřeby německého Gesamtkatalog der Weigendrucke (GW). Její soupis eviduje celkem 183 titulů ve
139 svazcích a obsahuje i odkazy na běžnou prvotiskovou literaturu. Knihovědná odbornice tehdy u františkánů učinila velký objev, neboť dosud se řeholníci i přes zmíněné výzkumy M. Suché domnívali, že vlastní pouze 73 jistých a 42 možných či torz inkunábulí. 384) Na základě těchto výzkumných prací a obávajíce se možného zničení vzácných knih
během osvobozovacích bojů se františkáni rozhodli odvést většinu prvotisků pryč z města.
Dne 7. února 1945 převezl blíže neznámý Bohdan Bayer 125 prvotisků a nejspíš i další
vzácné rukopisy do hraběcího zámku v Manětíně severně od Plzně. Po skončení války se
přinejmenším většina z nich zase bezpečně vrátila zpět do Plzně. 385)
Zřejmě v plzeňské bibliotéce nebo archivu se původně nacházel dnes nejcennější
pramen k raným dějinám františkánů v českých zemích Chronica Fratrum Minorum de
Observantia Provinciae Bohemiae. Někdy v první polovině 20. století pak byl tento rukopis v majetku plzeňského arciděkana, milovníka a sběratele kultury a umění Aloise Černého (1890-1964). Později jej získala jeho příbuzná Marie Černá, která kroniku věnovala
v roce 1971 Knihovně Národního muzea.386)
Po zrušení kláštera v dubnu 1950 připadla klášterní bibliotéka do péče Státní studijní
knihovny v Plzni. Oficiálně byla do její správy převzata 14. listopadu téhož roku za pří-

383

Zpráva o převzetí knihovny z listopadu 1950 - NA, SÚC, 56. Podle tohoto materiálu byly tyto „malé“
nebo příruční knihovny umístěny v místnostech číslo 19 a 36.
384

Strojopis soupisu E. Urbánkové uložen v Západočeském muzeu v Plzni, sign. 511 A 8; srov. Linda, 2004,
č. 86, s. 76. Dosavadní názor bratří podle dopisu kvardiána Komisi GW z 7.5.1942 - Archiv m. Plzně, Františkáni Plzeň, kart. 1177. Prvotisky v plzeňské františkánské knihovně zkoumal také plzeňský archivář, kulturní pracovník a hlavně ředitel sousedního muzea Fridolín Macháček (1884-1960). Napočítal jich celkem 99.
Nejvíce jich pocházelo ze Strassburgu (25), Norimberka (19), Basileje (18) a Benátek (14), českého (pražského) původu byl jeden prvotisk - viz Archiv m. Plzně, pozůstalost F. Macháčka, karton 5089.
385

Materiály k převozu inkunábulí viz Archiv města Plzně, františkáni Plzeň, kart. č. 1177. Že nebyly odvezeny jen prvotisky naznačuje nález jejich samostatného uložení spolu s dalšími cennými rukopisy v první
skříni v roce 1950, srov. níže. Drobné ztráty během převozu a osvobození země sice nelze vyloučit, ale srovnatelné množství tisků do roku 1500 je uváděno i v pozdějších soupisech plzeňské frant. knihovny.
386

Signatura VIII F 75. Kronice se věnoval zejména Petr Hlaváček (srov. seznam použité literatury).
O dřívějším vlastníku manuskriptu viz Brodský, 2000, s. 82. Marie Černá je v klášterních poznámkách pro
archiv (NA ŘF, 2785) zmiňována jako „velká dobroditelka kostela kláštera“, v roce 1936 již jako „vdova
podplukovníka“. Darovala především různé kostelní náčiní a klášteru nábytek.

463

tomnosti jejího ředitele Jaroslava Kuby a okresního církevního tajemníka Jana Franka.387)
Barokní knihovní místnost byla nalezena uzamčená, ovšem s novým visacím zámkem
a závorou, neboť původní zámek byl předán muzeu. Knihy byly uspořádány ve skříních
vyrobených a upravených v letech 1697 a 1764, jak jsou popsány výše, včetně malovaných
plátěných výplní rámů a ozdobných kartuší s názvy oborů. Přesto byl interiér ohodnocen
jako nemající zvláštní uměleckou cenu. Počet starých knih v policích v ní byl odhadnut na
6 tisíc svazků, kromě prvotisků vrácených z Manětína byly nalezeny také zmíněné pergamenové dirunale pro osobní modlitbu z roku 1491, barokní pergamenový „zpěvník“ z roku
1633 a katalogy historické i novodobé (malé) knihovny. Kromě již výše popsaných uzavíratelných polic na knihy byl v místnosti nalezen ještě velký stůl (281x125 cm) o šesti nohách, jistě sloužící k četbě a studiu, dvoudílný dřevěný stojan na knihy o výšce 177 a délce
254 cm, psací pult (127x100 cm), několik židlí a schůdky. Ve skříni nalevo od okna byl
umístěn klášterní archiv. 388)
Na zemi byly ve staré knihovně naskládány hromady knih přemístěné sem z druhé
moderní bibliotéky při náletech, po zrušení kláštera k nim přibyly ještě svazky z příruční
knihovny založené koncem 19. století. Údajně šlo o asi 4 tisíce svazků převážně moderní
náboženské literatury, mezi knihami však byly i spisy technické, přírodovědecké a jiné
obory v německém a českém jazyce. 389) Tyto knihy byly spolu s ostatními svozy
z plzeňského a karlovarského kraje dočasně od léta 1950 do srpna 1951 umístěny
v refektáři v přízemí, který byl předtím „opraven“, tj. zazděn jeden vchod, namalována
okna a zvýšena podlaha pro odizolování vlhkosti. Plzeňský františkánský klášter totiž sloužil jako dočasné skladiště místní Státní studijní knihovny a uloženy zde byly sbírky augustiniánů z Domažlic (6000 sv.) a ze Lnářů (13000 sv.), kapucínů z Horšovského Týna (3500 sv.), těšitelů z Nepomuka (4500 sv.), redemptoristů z Plané
u M. Lázní (13000 sv.) a Plzně (8000 sv.), dominikánů z Plzně (8100 sv.) a františkánů
z Plzně (příruční knihovna - 4000 sv.) a Tachova (4500 sv.). Z dětského domova v Koutech
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Zápis z převzetí - NA, SÚC, 56.

388

Blíže neuvedený popis kláštera - NA, SUC, 109; Plachta, cit. dílo.
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Viz Horák, Fr. Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji plzeňském a karlovarském ve
dnech 16.a 17. května 1951 - NA, SÚC, 56; Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven, 20.6.1950, nepodepsáno - NA, SÚC, 56.

464

na Šumavě pocházelo 510 knih. Celkem na zemi v refektáři našlo úložiště téměř 70 tisíc
svazků, již tehdy jistě vzájemně smíchaných bez ohledu na původní vlastnictví. 390)
Podle rozhodnutí kulturní komise Státního úřadu pro věci církevní z 20. června 1950
měla být historická františkánská knihovna zachována v původním stavu na svém dosavadním místě v klášteře. Po vyklizení nové literatury do refektáře nebo jiného objektu měla být
celá místnost vyčištěna a provedena „přísná revize knih.“391) K tomu však podle pozdějších
zpráv vůbec nedošlo a knihy ležely v uzamčené místnosti ještě šestnáct let v sousedství
pokojů vysokoškolských studentů, kteří byli v objektu ubytováni. V roce 1966 byla provedena podrobná prohlídka knihovny stále pod vedením Václava Plachty, jenž zjištěný stav
posléze podrobně popsal. 392) Do té doby byla knižní sbírce věnována jen minimální, nebo
snad žádná pozornost. Zatímco zprávy z roku 1950 o ní píší, že „jest dosti stará a jest udržovaná v poměrně dobrém stavu,“393) Plachta se roku 1966 zmiňuje o knihách uložených
„bez ladu a skladu“ a nutnosti „vymytí skříní a očištění knih.“394) Cílem jeho důsledně
a pečlivě plánovaných prací bylo utřídit knihy v policích podle původních signatur, zjistit
a popsat bohemika pro Knihopis českých a slovenských tisků, zjistit, označit a sepsat prvotisky jako podklad pro pozdější soupis a stanovit velikost fondu.395) Při probírce fondu nalezl celkem 40 rukopisů, vesměs novodobých, ze starších nalezl výše popsaný františkánský zpěvník z 15. století řádové Diurnale z roku 1491.396) Jelikož klimatické podmínky
v klášteře nebyly vyhovující a mimoto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci, převezla Státní
vědecká knihovna v Plzni v roce 1973 fond do svého depozitáře.397) Na místě zůstal pouze
mobiliář. Na přebírání fondu v 50. letech se podílela zejména knihovnice plzeňské vědecké

390

Viz F. Horák. Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji plzeňském a karlovarském ve
dnech 16.a 17. května 1951 - NA, SÚC, 56; Stručná zpráva o svozu klášterních knihoven z 20.6.1950 - tamtéž; Blažková, 1993, s. 77-78. Zápis o převzetí knihovny SSK Plzeň - NA, SÚC, 56. Nejednalo se ovšem
o všechny státními knihovnami převzaté knihy ze západních Čech, část z nich též převzal Památník písemnictví a uložil je zejména do svého depozitáře v Kladrubech u Stříbra.
391

Zápis o převzetí SSK v Plzni (14.11.1950) - NA, SÚC, 56.
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Plachta, cit. dílo.
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Blíže neuvedený popis kláštera - NA, SUC, 109.
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Placht, cit. dílo, s. 2.
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V citované zprávě uvádí V. Plachta 143 inkunábulí a dalších 48 potenciálních prvotisků k dalšímu zjištění,
tedy ještě o čtyři více, než nalezla v první polovině 40. let Emma Urbánková.
396

Plachta, cit. dílo uvádí soupis signatur všech rukopisů.

397

Hálová-Hejnic-Plachta, 1981/82, s. 101; Blažková, 1993.
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knihovny Milada Suchá, v jejíž pozůstalosti byl v roce 1975 nalezen jeden tisk pocházející
od plzeňských františkánů a v témže roce byl do fondu vrácen.398)
Výše uvedené zprávy z let 1950-1952 uvádějí rozsah historického fondu okolo
6 tisíc svazků, v 90. letech již velikost fondu, který byl v plzeňské vědecké knihovně posléze setříděn podle původních signatur z 18. století, činila jen 3769 svazků. 399) Spolu
s ostatními inkunábulemi ve státní knihovně byly sepsány a zpracovány i prvotisky plzeňských františkánů, jichž bylo naposledy napočítáno 187 tisků. 400) Z nich je údajně většina
uvedena v katalogu z 18. století a obvykle nemají výraznější výzdobu, poněkud výpravnější
či zlacená vazba je u 62 z nich. Celkem 53 z těchto inkunábulí vykazuje stopy po řetězu.
Očko bývalo umísťováno uprostřed horního okraje zadní desky, i když o jeho existenci
v některých případech svědčí už jen pozdější kožená záplata. Snad i v Plzni měli řeholníci
někdy v 16. nebo 17. století bibliotéku s čtecími pulty podobně jako jejich spolubratři
v Chebu.
Pozůstalý fond plzeňských františkánů je stále uložen ve Studijní a vědecké knihovně
v Plzni. Do vlastnictví jej získalo plzeňské biskupství, které však ponechalo svazky ve státní knihovně deponovány v jejím nově zbudovaném skladišti. 401) Mezi rukopisy zde uloženými stojí za zmínku kromě výše zmíněných manuskriptů zkoumaných J.K. Vyskočilem
také životopisy svatých františkánských terciářů s titulem Vštípení růže v Jerichu v zahradu
růžovou od plzeňského kvardiána Bernardina Patočky (†1739)402) nebo učebnice (kompendium) skotistické teologie od lektorů Samuela Michny a Castula Martina z roku 1718.403)
Několik jednotlivin rukopisů převezených za komunistické vlády do Kladrub se dnes nachází v pražském klášteře u P. Marie Sněžné.
V prostorách původní knihovny v klášteře se i přes období totality dochovaly zdobené knihovní skříně s nápisy jednotlivých oborů, do nichž byl fond roztříděn. V roce 2006
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Plachta, cit. dílo.
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Klausnerová, 1990. Viz též Dějiny vědecké knihovny (online). [cit. 10.12.2005]. Dostupné na www:
<http://p209.svkpl.cz/histor2.htm>.
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Viz Klausnerová, 1990.
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Čekanová, 2004.
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Signaura 21 M 658, Viz Tošnerová (ed.), 2004. Další rkp. P. Patočky - jeho kázání pronesená na různých
působištích v letech 1700-1727 je součástí františkánského deponátu v NK, sign. If 6.
403

Sign. 21 M F 400, tamtéž. Působení P. Michny jako lektora je doloženo též v Kadani (viz).
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byl tento mobiliář demontován, odvezen na jiné místo a konzervován kvůli probíhající
opravě střechy nad prostory knihovny. 404)

Praha - Hradčany, klášter kapucínů u chrámu P. Marie Andělské
Praha byla prvním místem v Čechách, kam kapucíni přišli, když v roce 1599 přivedl
sv. Vavřinec z Brindisi své tři italské spolubratry, aby zde dle schválení generální kapituly
zřídili klášter. Místo pro jeho výstavbu se nenašlo hned, až po delších jednáních
s arcibiskupem Zbyňkem Berkem z Dubé bylo vybráno konečné místo prvního kláštera
ve městě, na Hradčanech. Po císařském schválení byl 23. května 1600 položen základní
kámen konventu i kostela. Během tří let byla stavba hotova, kromě kostela však stála patrně jen první kvadratura. Teprve jak kapucíni postupně získávali další pozemky, byl konvent rozšiřován, zejména v letech 1665-7 a po roce 1739, kdy vznikla z hospodářských
budov třetí kvadratura. Další úpravy byly již drobnějšího rázu. V roce 1944 museli bratři
budovy na čas opustit, neboť v nich byla zřízena věznice a po skončení války internační
tábor. Hradčanský klášter byl vždy ústředním konventem kapucínů v Čechách, zpočátku
i v Rakousku a s výjimkou 44 let na přelomu 18. a 19. století i pro Moravu. V 90. letech
20. století se opět stal sídlem provinciála.
Zda si s sebou první kapucínští bratři přinesli nějaké knihy, je sice pravděpodobné,
potvrdit by to ale mohla jen podrobná analýza fondu. Později další přistěhovalí řeholníci
určitě využili kontaktů se svými domovskými kláštery, aby zabezpečili svůj duchovní život
i svou kazatelskou a protireformační činnost potřebnou literaturou. Knihovna snad utrpěla
při švédském vpádu do města v červenci 1648. Z nedalekého Strahovského kláštera premonstrátů totiž byla tehdy odcizena a odvezena větší část jejich bibliotéky. 405) Nahlédnout
do vývoje knihovny v 17. století nám umožňuje zejména obsáhlý úvod v katalogu z roku
1728.406) První seznam knih vytvořil Atanáš z Rosenheimu. Jako kvardián dokončil
v letech 1667-68 přestavbu a rozšíření kláštera, který se patrně rozrostl o druhou kvadraturu. Knihy našly nové, lepší úložiště. Bratr Atanáš knihy sepsal, s čímž byl hotov až po
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Za laskavé sdělení této informace děkuji Mgr. Marii Zettlové z Plzeňského biskupství. Srov. též Kosová,
2003, jež uvádí napadení skříní dřevomorkou.
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Lifka, 1936, s. 52.
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Catalogus librorum bibliothecae Fratrum Capucinorum Pragae in Hradczin ... Anno MDCCXXVIII. Svazek foliového formátu, desky vazby potaženy vepřovicí se slepotiskem, 2 spony. Uložen v Provinční knihovně kapucínů, Praha-Hradčany, bez signatury.
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ukončení svého představenství 1. září 1669. Jeho katalog popisuje 2322 knih, které rozdělil
do tříd označených písmeny A - Z. Největší část fondu kupodivu netvořila kázání, ale knihy scholastické a filozofické, 49 titulů bylo zařazeno mezi heretické. 407)
Už od svých počátků byla hradčanská knihovna mezi ostatními největší
a nejvýznamnější a byla jí i věnována největší péče. Během pouhých sedmi let se fond rozšířil o dalších 1136 knih, jak dokládá druhý katalog napsaný Juliánem ze Salzburgu těsně
před jeho smrtí roku 1675. Samotnému oborovému soupisu přechází ještě autorský
a názvový rejstřík odkazující na příslušnou stranu v katalogu. Juliánův soupis patřil mezi
nejkvalitnější knihovní pomůcky v kapucínských a františkánských bibliotékách druhé poloviny 18. století. Počet zakázaných knih v něm zapsaných vzrostl více než pětinásobně na
256, Praha byla plná protestantů. Toto propracované dílo bylo jeho následovníky doplňováno o poznámky a zápisy nových přírůstků. Za kvardiána Pavlína z Třebíče408) došlo
v letech 1681-82 k revizi knihovny a současně vznikl soupis s 3714 svazky. Další zásluhu o
její rozvoj měl velký milovník a ctitel knihovny Markvard z Halberstadtu, kvardián
v letech 1671-74 a 1679-82.409) Jeho péčí byla rozšířena a uložena do lepšího pořádku, aby
svým uspořádáním mohla účelněji sloužit. Knihy byly rozděleny do oborů, podle nich uloženy a roku 1694 sepsány do čtvrtého katalogu evidujícího již 4604 knih. Bratr Markvard
také napomohl pořízení mnohých nových přírůstků. Dalším správcem knihovny se stal Aurelián ze Svitav, který fond čítající 5036 svazků zrevidoval, knihy opětovně uložil na své
řádné místo a vytvořil tehdy pátý katalog. Poslední třetina 17. století znamenala tedy pro
knihovnu velmi bohaté období, její objem se během 30 let více než zdvojnásobil.
Další příznivé chvíle nastaly díky štědrosti „máti kapucínů“, mnichovohradišťské
dobrodinky Markéty z Waldsteina. Provinční kapitule v Brně roku 1720 oznámila, že kromě „chudé almužny“ deseti tisíc zlatých pro českomoravskou provincii chce podporovat
a posílit hradčanskou knihovnu. Na její náklady mají být hrazeny všechny související opravy a úpravy. 410) Bratři museli nejprve odmítnout, protože nové přírůstky by se již nevešly
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Kapucínské anály, sv. 5, 1669, s. 466.
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Do řádu vstoupil v březnu 1648 v Gmündu, od roku 1673 provinční definitor, zemřel 22.6.1691
v Olomouci. Viz Matějka, 2006, s. 284.
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Zemřel 1697 v Praze. Konvertita, původem luterán, též provinciál v letech 1674-77, 1682-84. Zasloužil se
zejména ošetřováním a pastorací při morových epidemiích v Praze. Viz Buben, 2006, s. 450; Matějka, 2005,
s. 147.
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Kapucínské anály, sv. 16, 1720, s. 28.
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do dosavadní místnosti, kde byly knihy uloženy společně s archivem. 411) Hraběnka
z Waldsteina tedy uhradila vybudování nových prostor. Na místě skladu dřeva postavil
v roce 1721 zedník hlavní část nové knihovny, která se v 40. letech stala součástí třetí kvadratury. Jen drobným problémem bylo, že musel být zúžen průchod, kterým proudívaly
k Loretě mariánská procesí.412) K závažnější komplikaci došlo tím, že při přemisťování se
knihy přeházely a ocitly v neuspořádaném stavu. Provinciál Antonín Ludvík Čepaný
z Jihlavy proto pověřil kvardiána Jiřího Antonína Wollratha (též Wolartha) z Českých Budějovic, aby knihy urovnal a zařadil a oštítkoval nový dar hraběnky Markéty. Kvardián pro
tento účel sestavil skupinu tří kněží: Aloise z Chvalšin, Rogeria z Prahy a Řehoře
z Pirny. 413) Mnohé z knih, které byly opotřebovány dlouhým používáním, poškozeny prachem a červotočem, jejichž vazby byly roztrženy, byly poslány knihvazači, který je pečlivě
opravil. Bratři Rogerius a Řehoř byli pověřeni natřít hřbety knihy šedou barvou a označit
titulem a tehdy nově přidělenou signaturou s barevnou kartuší. Knihy byly později natírány
ještě jednou, již bez ozdob, jen titul je na růžovém pozadí. Protože Rogerius a Řehoř nemohli takové množství zvládnout, s knihami jinými než latinskými německými a českými
jim pomáhal Alois z Chvalšin.
Výstavbou nové budovy štědrost Markéty z Waldsteina neskončila. V roce 1723 darovala 2000 zlatých pro udržování a rozšiřování hradčanské knihovny. Jedná se o největší
známý finanční dar, jakého se kdy kapucínským knihám dostalo.414) Po smrti hraběnky
4. července 1728 se fond ještě rozšířil o její vlastní svazky. Hradčanské knihovně je odkázala už v závěti sepsané 3. května 1722, brzy po smrti svého mladého, ale nemocného
manžela. Jedinou její podmínkou tehdy bylo, že si knihy může až do své smrti ponechat
u sebe její oblíbený zpovědník Jan Maria z Kutné Hory.415) Část knih zůstala i nadále
v Hradišti, jak se dovídáme ze sporu s Markétinými syny v následujících letech (viz Mnichovo Hradiště). Celkový objem odkázaných knih a jejich konečný cíl nám ale zatím není
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Historia domestica Conventus Hradschinensis. Tomus I., s. 311, 313 - Provinční knihovna kapucínů, Praha-Hradčany, sine signo.
412
Kapucínské anály, sv. 17, 1722, s. 49.
413

Alois z Chvalšin (Kalschinensis) *1.1.1679 jako Kašpar Pohllreicher, † 31.3.1749 v Horšovském Týně ;
Rogerius z Prahy * 30.10.1688 jako Brikcius Christian, † 7.9.1751 v Kyjově ; Řehoř z Pirny (Pirnicensis)
* 5.4.1693 jako František Schiller, † 7.12.1769 v Praze.
414

Historia domestica Conventus Hradschinensis. Tomus I., s. 323, 325. Soupis všech darů Markéty
z Waldsteina tamtéž, s. 343-344. Velikosti daru může konkurovat jedině zřízení brněnské bibliotéky v roce
1763, jejiž hrazení je v této práci připisováno Františku Antonínu Grimmovi.
415

Kapucínské anály, sv. 17, 1722, s. 49. Viz též Šimák, 1930 s 177. (Zde ovšem chybně testamentu datován
3. července).
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znám. Pravdou je, že snad v souvislosti s tímto darem byl v témže roce katalog znovu zrevidován. Tento již výše zmíněný svazek, který do úhledné podoby přepsal bratr Beatus
z Horšovského Týna, evidoval 8021 knih.
Z 18. století, zřejmě přímo z daru hraběnky z Waldsteina, pochází zachovaný mobiliář knihovny. Podle něj rovněž zjistíme, že knihy byly uloženy v jedné hlavní průchozí
místnosti a dvou menších na obou stranách, vše v jihovýchodním rohu třetí kvadratury
v těsném sousedství Lorety. Knihovní skříně byly vybudovány dle soudobých zvyklostí jen
okolo stěn. Přesto se tvůrci snažili co nejvíce využít prostor, a tak police vyplňují i oblouky
klenby vytvářejíce zajímavé zaoblené zakončení horních částí skříní. Okolo oken a dveří
jsou desky a na nich ornamenty malované třemi odstíny hnědé barvy, čímž vytvářejí iluzi
dřevěné intarsie. Po obou stranách oken a pod nimi se nacházejí uzamykatelné skříně sloužící pro zakázané knihy. Podobně jako v Brně tvoří jejich dvířka diagonální dřevěná mřížka. Proti požáru chrání knihovnu masivní plechové dveře s ozdobným kováním a velkým
zámkem.
Knihovna se v polovině 18. století stále rozrůstala, což jistě souviselo i s řádovými
studii teologie doloženými zde v letech 1716-1720, dle popsaného složení knižního fondu
ale zřejmě založenými již záhy po vzniku kláštera.416) Velkou zásluhu na tom měl pražský
kvardián i provinciál Serafín Melcher z Głuchołaz, označovaný rovněž jako knihovník.
O skutečnosti, že by fond nějak zpracovával či urovnával, zprávy nemáme, avšak titul knihovníka si zasloužil především pro časté a bohaté nákupy knih za získané almužny. Pořídil
jich tolik, že se opět vytvořil nepořádek. Zároveň knihovnu rozšířil o další místnost tím, že
r. 1739 začal se stavbou třetí kvadratury. V důsledku válečných událostí bylo vše dokončeno až po roce 1745.
Válka, konkrétně druhé francouzské a pruské obléhání Prahy, se promítla i do osudu
knihovny. V srpnu 1742 se vojska utábořila na Pohořelci nad klášterem, který měl velmi
výhodnou polohu pro ostřelování děly. V okolí kláštera, ale i na samotný klášter a kostel
spadlo několik koulí, které mimo jiné poničily celý dormitář, umývárny a sakristii.
11. srpna proto představený Ondřej Keller z Brna rozhodl, aby všichni bratři zachránili
knihy jejich přenesením do krypty kostela. Tamtéž byla na kvardiánovo svolení ukryta
21. srpna i knihovna Černínského paláce, který musel být vyklizen. Kapucínům se tak po416

Čtyřsvazkové rukopisné přednášky či učebnice scholastiky přednášené Luciánem Hlaváčkem z Prahy,
pozdějším provinciálem, který se nemálo zasloužil i o rozvoj klášterních biblioték, z těchto let jsou dochovány v Provinční knihovně kapucínů na Hradčanech (Luciani Pragensis Sacrosancta theologia scholastica ...
tradita Pragae in Hradczin ad s. Mariam Angelorum 1716-1720.). Viz Hradilová, 2004, s. 107.
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dařilo zachránit svou bibliotéku, jež tolik neutrpěla ve srovnání s jinými klášterními v Praze, které byly vojsky vyplněny a následně po 1 zlatém a 50 krejcarech za svazek po pražských ulicích rozprodávány. 417)
Nové přírůstky z doby působnosti Serafína z Głuchołaz a jeho nástupců nebyly zapisovány a podle revize v roce 1755 se i mnohé ztratily. Tuto kontrolu a nové důkladné přestavění knih uložil kvardián Firmián Beer z Neustadtu ve Falcku třem bratřím, z nichž
známe jména Fulgencia z Brna a Abdona Hauera ze Sedlce u Mikulova. Jim bylo rovněž
svěřeno provádět každý rok revizi fondu, pečovat o aktuálnost katalogu, uložení knih ve
skříních, opravovat police poničené váhou foliových svazků a budovat police nové, „ať
nezaviní zmar práce svých předchůdců, jak jen to bude možné.“418) V roce 1783 byla ještě
nad knihovnou a celým traktem opravena střecha, neboť dovnitř zatékalo a vál sníh. 419)
Následující událost sice nesouvisí přímo se žádnou z kapucínských knihoven, ale týká se kapucínských bratří i knih. Když byl v roce 1777 zrušen Jezuitských řád i s jeho kolegiem v Klementinu, bylo nutno přenést všechny svazky z knihovny Klementina do univerzitní knihovny v Karolinu. Pro tento náročný přesun povolala arcibiskupská konsistoř
dva řeholníky z každého kláštera. Hradčanští kapucíni a Strahovští premonstráti se však
bránili argumentujíce, že jejich kláštery jsou příliš vzdáleny od místa práce. Kapucíni od
sv. Josefa na Novém Městě se ale na transportu podíleli. 420)
Rovněž hradčanský klášter měl být původně podle dekretu císaře Josefa II. zrušen.
Pražská c.k. univerzitní knihovna se v roce 1786 připravovala na převzetí kapucínských
knih. 21. července poslal ředitel univerzitní knihovny Karel Rafael Ungar dopis hradčanským kapucínům s instrukcemi k dalšímu postupu. Žádá mít k dispozici katalog, podle něhož by mohl fond převzít. Dále oznamuje, že kněží budou dotázání, jaké knihy potřebují ke
své činnosti a ty jim budou ponechány. Do kláštera se má dostavit 23. července, aby předal
kvardiánovi příkaz gubernia z 23. června 1786 a knihovnu převzal. 421)

417

Podrobný popis celého obléhání Prahy roku 1742 z pohledu a pera kapucínů - NA, ŘK, 364.

418

Všechna výše zmiňovaná fakta bez poznámky podle v úvodu katalogu z r. 1728 (Provinční knihovna kapucínů, Praha-Hradčany). P. Abdon Hauer se narodil 4.9.1722 jako Matouš, obláčku složil v srpnu 1744
v Mostě, v letech 1779-80 byl generálním vizitátorem Polska, zemřel 30.3.1803 ve Fulneku. Viz Matějka,
2006, s. 300.

419

Kapucínské anály, sv. 23, 1783, s. 36; Historia domestica Conventus Hradschinensis. Tomus III., s. 16.

420

Kapucínské anály, sv. 22, 1777, s. 385.

421

Opis Ungarova dopisu v Kapucínských análech, sv. 23, 1786, s. 182.
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Dříve než došlo k realizaci těchto plánů, bylo zrušení konventu odvoláno a ten fungoval dále i se svou knihovnou. V letech 1850-1852 v ní působili kněží Albín Ehrlich
a Bonifác Peltzl. 422) Nejprve v roce 1850 vytvořil bratr Bonifác katalog ve dvou svazcích.
V první knize jsou oborově seřazené knižní záznamy a chronologický a jazykový rejstřík,
druhá obsahuje autorský a názvový rejstřík. Po dokončení zpracoval v samostatném svazku
ještě jmenný soupis seřazený podle autorů.423) Podle souhrnu dosahoval objem fondu v roce
1850 celkem 5806 děl v 10 051 svazcích, z toho 1513 foliantů, 2048 formátu kvartového
a 6490 byly oktávy nebo menší. Celkem 2691 knih označil P. Bonifác jako duplikáty,
z nichž pak vybral asi 1100 až 1200 svazků, které zvlášť sepsal a nabídl dalším kapucínským konventům.424) Katalog eviduje 54 výslovně uvedených prvotisků a nejméně
131 rukopisů, z větší části popsaných v samostatném soupise na konci katalogu.425)Dosti
velké množství děl, konkrétně 454 svazků (cca. 4,5 %) bylo v italštině. Mezi nimi se snad
našly i knihy po prvních italských bratřích, především to však dosvědčuje kontakt českých
kapucínů s Římem i dalšími apeninskými městy.
Ještě v 50. letech 19. století se sbírky ujal po celé provincii působící knihovník Gotthard Tesař426) a opět se rozhodl celý fond znovu zpracovat. Nejprve v roce 1855 vytvořil
nový oborový katalog dle signatur a v následujících dvou letech svazek abecedního katalogu seřazeného v první části podle názvů a v druhé podle autorů. Jeho zpracování je preciznější a především podrobnější, než v případě předchůdců, na rozdíl od katalogu jen o pět
let staršího uvádí i počet stran a formát. U záznamů se ale objevují nové signatury konstruované podle uložení v označených skříních a policích bez ohledu na obor knihy. Toto
označení zcela odpovídá dochovanému mobiliáři v jedné větší místnosti a dvou předsíních
na jejích stranách. Stále jen relativně malou část, konkrétně 596 titulů v 976 svazcích, tvořila kázání a jejich koncepty, dosti měli kapucíni knih protireformačních a polemických
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Albín Ehrlich, sváteční německý kazatel; * 11.7.1820 v zaniklé obci Holešice na severním okraji současného Chomutova, pokřtěn jako Ferdinand, řeholní sliby a svátost kněžství r. 1844, v roce 1868 superior
v Mariánské u Jáchymova. Bonifác Peltzl, lektor kanonického práva, univerzitní profesor a duchovní správce
v nápravném ústavu, * 21.2.1811 v Praze.
423

Všechny tři svazky jsou uloženy v Provinční knihovně kapucínů.

424

Verzeichniss der Doubletten die von der Hradschiner an andere Bibliotheken überlassen werden könnten.
22 s. Provinční knihovna kapucínů, Praha-Hradčany, nesignováno.
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Edice soupisu rukopisů spolu s dohledáním konkrétních svazků v pozdějších katalozích Památníku národního písemnictví a aktuálním fondu viz Hradilová, 2004. Žádná datovaná inkunábule nebyla českého původu,
10 pocházelo z Benátek, 13 ze Štrasburku, 15 z různých německých měst.
426

P. Tesař se narodil 7.6.1801 v Rožmitálu (později jmenován jeho čestným občanem), křestním jménem
Antonín. Řeholní sliby složil r. 1840, o rok později měl kněžské svěcení.
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(317 knih v 561 sv.) a historických (743 titulů v 1169 sv.). Složení fondu, tedy zastoupení
jednotlivých oborů v něm, se od 2. poloviny 17. století nijak výrazně nezměnilo. P. Tesař
vytvořil ještě v roce 1858 opis oborového katalogu na předtištěných listech. 427)
Z druhé poloviny 19. století víme o jednom z donátorů knih. Celkem 105 děl různého
obsahového zaměření a zpravidla v nedávných desetiletích vydaných daroval roku 1866
děkan v Kašperských horách František Trachta štědrý rovněž k sušické bibliotéce. Svazky
přebral a sepsal na Hradčanech stále ještě působící Gotthard Tesař.428) V roce 1889 bylo
v hradčanském fondu údajně 12 000 svazků, z toho asi 133 prvotisků.429) Na počátku
20. století měli hradčanští kapucíni v konventní knihovně k dispozici následují periodika:
Pražské noviny, Národní noviny, Vlastimil a Pražský večerní list.430) Jednalo se vždy o jen
několik ročníků přibližně z poloviny 19. století, zřejmě jako pozůstalost již zesnulých řeholníků. Žádné předplatné časopisů v té době kapucíni neměli.
V důsledku stále se rozšiřujícího objemu fondu byla postupně zřízena nová knihovna
v sousedství tzv. staré v prvním patře východního křídla. Dle nového oborového třídění
a nového systému signatur v ní byly ukládány nové přírůstky, tedy jen knihy z 19.
a 20. století. Svůj vlastní fond označený razítkem měla v 30.letech minulého století kapucínská pražská teologická a filozofická studia, v roce 1935 se v klášteře učilo celkem
24 studentů. Během druhé světové války sloužil jako knihovník na Hradčanech Eliáš Svátek.431) Za jeho působení byly knihy uloženy ještě v další místnosti v klášteře, pro níž byl
v roce 1943 za 10 tisíc korun vyhotoven mobiliář. Posledním známým správcem knihovny
před její konfiskací byl bratr Bernardin Sovadina. 432) Po osvobození země měl v úmyslu
zpracoval nové katalogy. Zda se mu to ale povedlo uskutečnit, již nevíme. 433)
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Katalogy dochovány v Provinční knihovně kapucínů, Praha-Hradčany, bez signatur, jen poslední jmenovaný z r. 1858 je mezi jinými materiály v NA, ŘK, 72.
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Soupis knih vč. rejstříku, 110 s. - NA, ŘK, 110. Asi čtyřikrát větší knižní dar získali od Trachty kapucíni
v Sušici (viz).
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Kukla, 1889, s. 70 (celkový objem fondu); Šťastný, 1904 (prvotisky).

430

Šťastný, 1904.

431

Narozen 12.11. 1914 v Sedlci, křestním jménem Václav (Karel), zemřel 30.9. 1996 v Praze. Po roce 1950
internován v Broumově a Želivi, v letech 1952-1960 ve vězení, odsouzen za velezradu, od r. 1968 působil
jako duchovní u Sv. Josefa v Praze-Novém Městě. Viz Buben, 2006, s. 450.
432

Narodil se 6.4. 1917 v Přílepech u Holešova, křestním jménem Alois.
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Různé archivní materiály o knihovně z 19. a 20. stol. - NA, ŘK, 72.
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V roce 1950 obsahoval hradčanský fond podle oficiálních údajů 26 až 27 tisíc svazků434) a podle známých údajů šlo tehdy o nejobjemnější ze sledovaných františkánských
biblioték. Po zrušení kláštera knihy v roce 1950 převezla Charita do jednoho ze svých pražských depozitářů.435) Teprve tam byly podle pověření kulturní komise Státního úřadu pro
věci církevní vytříděny staré tisky, prvotisky a rukopisy. Asi 12 tisíc jich bylo předáno Památníku písemnictví, zbylých asi 14 tisíc svazků převzala Národní a universitní knihovna.
Na místě přímo v klášteře byly ponechány soukromé knihovny řeholníků, fond třetího řádu
sv. Františka označený jako bezcenná náboženská literatura a staré knižní skříně. Asi
400 metrů novějších regálů v odhadované ceně 20 tisíc korun bylo převezeno do centrální
státní knihovny. 436)
V 90. letech bylo řádu kapucínů vráceno asi 13 tisíc svazků starých tisků a rukopisů
ze staré hradčanské knihovny. Novější tisky z tzv. nové knihovny byly zrevidovány a podle
potřeby a zájmu uloženy v konventních knihovnách s živým fondem nebo vyřazeny. Hradčanský klášter se stal sídlem Provinční knihovny, kam jsou ukládány všechny řádu vrácené
knihy s výjimkou Brna a Sušice. Pro jejich uložení slouží kromě nových polic i původní
mobiliář z 18. století. Od sklonku 20. století přibližně do roku 2004 proběhla základní katalogizace starých tisků v elektronické podobě, publikován byl též výběrových rukopisů současné Provinční knihovny kapucínů v Praze.437)

Praha - Nové Město, klášter, posléze hospic kapucínů u chrámu sv. Josefa
Přibližně třicet let po založení hradčanského konventu začal vznikat druhý pražský
klášter na současném Náměstí Republiky. Stavba probíhala postupně v průběhu
30. a počátkem 40. let 17. století, jak byly postupně získávány domy, na jejichž místě byl
zejména na náklady svobodného Pána Gerarda z Questenberku vystavěn klášter, napravo
od něj kostel sv. Josefa a zahrady. Klášter se později dočkal jen drobnějších přestaveb,
v roce 1689 oheň nepříliš poškodil kostel. V lednu 1786 bylo oznámeno zrušení kláštera.

434

Zpráva Národní a universitní knihovny o převzatých knihovnách pro Náboženskou matici. 30.5.1952 NA, SÚC, 56; Horák, F. Zpráva o svozu klášterních knihoven... 1952.
435

NA, SÚC, 50. Na nesprávný postup poukazuje 23.2.1951 spolupracovník komunistického režimu, pracovník a posléze ředitel Charity, křížovník P. Jaromír Mára, viz protokol - NA, SÚC, 56.
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Tamtéž.

437

Tošnerová (ed.), 2004, s. 205-209. Podrobněji o manuskriptech pouze původem z hradčanského kláštera
viz Hradilová, 2004.
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Jednání se však dlouho protahovala, a tak až dvorním dekretem z 14. března 1795 bylo
rozhodnuto o prodeji budov vojenskému ubytovacímu úřadu, který je na přelomu
18. a 19. století přestavěl na kasárna. V listopadu 1830 žádal provinciál Theodor Hinke od
Rumburku císaře Františka o návrat kapucínů ke kostelu sv. Josefa. Dva roky trvala jednání
všech zainteresovaných stran a v roce 1833 se řeholníci nastěhovali do nové barokní fary
proměněné na hospic. Namísto přibližně třiceti kapucínů v původním klášteře v něm však
pobývalo jen pět až devět bratří. V první polovině 20. století proběhlo ještě několik oprav,
největší po zavedení tramvajové dopravy na tehdejší Kapucínské náměstí v roce 1906. I za
dob vlády komunistů měli duchovní péči v kostele kapucínští kněží, v roce 2002 zde byla
i právně obnovena řeholní komunita.
Počátky kapucínské knihovny na Novém Městě Pražském nám zůstávají zahaleny.
Můžeme jen odhadovat, že její objem i charakter byl srovnatelný s jinými přibližně stejně
velkými kláštery, například v Mostě nebo Litoměřicích. Vzhledem k protestantskému charakteru hlavního města byl jistě ve fondu i dostatek protiheretické literatury podobně jako
na Hradčanech. První známou donátorkou byla vdova, hraběnka Zuzana Voračická
z Paběnic. Obdarovala několik klášterů, pražskému na Nové Městě darovala i dům na Kropáčkově ulici a v poslední vůli v roce 1675 rovněž své knihy. 438) Z daru jejího i dalších
a různých almužen se tehdy nashromáždilo mnoho knih, takže kvardián Anastáz z Prahy439)
ještě téhož roku uložil knihovnu uspořádat.440)
Svou knihovnu, rukopisy i tisky, peníze i věci pro kostel v roce 1707 odkázal kapucínům na Novém městě duchovní správce v Horšovském Týně Jan Adam Povolil, rodný bratr kapucína Adama Justensis z Německa. Do všech získaných knih bylo zapsáno jméno
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Hraběnka Zuzana Čabeličková zemřela 25.2. 1675 v Praze, pohřbena v kryptě kapucínského kostele sv.
Josefa. Viz Kapucínské anály, sv. 6, 1765, 184-187.
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Anastáz z Prahy je rovněž autorem tiskem vyšlého díla Zrcadlo života věčného z rozličných Sv. písma
a Sv. Otcůw... V Praze: u Urbana Goliáše, 1660. Knihopis č. 215. O dva roky později vyšla u U. Goliáše také
samotným Anastázem přeložená německá verze Geistliches Spiegel des ewigen Lebens.... Zmíněný tiskař
zřejmě s kapucíny nebo přinejmenším s P. Anastázem spolupracoval, neboť vytiskl i další jeho díla
s tématikou františkánské spirituality Radius paupertatis (1669, na Hradčanech měli kapucíni toto dílo ve
více exemplářích, zřejmě v celách řeholníků) a českého Maiestas Beatissimae Virginis Mariae (Praha, 1677,
Knihopis č. 214).
440

Podle autora Kapucínských letopisů (sv. 6, 1765, 216) se zpracování soupisu ujal student teologie Rogerius z Prahy, jenž údajně zpracoval první katalog, což však nelze považovat za zcela zaručené Řeholník
téhož jména (* 1688, † 1751) totiž zpracovával hradčanskou knihovnu ve 20. letech 18. století, která se tehdy
rozšířila o dar Markéty z Waldsteina (viz níže), takže mohlo dojít k záměně osob.
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tohoto donátora.441) V roce 1721 získali kapucíni od Markéty z Waldsteina obraz „genealogie svatého Františka.“ Hraběnka ho darovala i hradčanskému klášteru a jednalo se patrně
o mědiryt s vyobrazením františkánské rodiny, jejich řádů a významných osobností. 442)
O tři roky později věnovala tato „máti kapucínů“ ještě souborná díla sv. Řehoře Velikého
a Bullarium Romanum. Obě díla byla vícesvazková a foliového formátu, neboť jejich cena
dosáhla 100 zlatých. Knihovna už ovšem tehdy byla v neuspořádaném stavu a knihy rozházeny, proto se jí ujal kvardián Lucián Hlaváček z Prahy, který vše podle katalogu z roku
1675 urovnal a setřídil. 443)
Nová klenutá místnost knihovny vznikla v klášteře v roce 1778, když ji kvardián Libor Rosmeisl z Kraslic nechal vybudovat společně s novým lavatoriem a přestavbou ambitu u provincialátu. Její vzhled nebyl nijak skromný. Stropní klenbu vyzdobil malíř
a proslulý autor mnoha pražských fresek piarista Josef Hager (1726-1780), jmenovaný
v kapucínských letopisech jako „náš nejlepší přítel.“ Také police či skříně byly malované,
o to se již postarali bratři sami. Škoda, že dlouho nesloužila svému účelu, již o osm let byl
klášter zrušen a dům s knihovnou a provincialátem získaly české stavy. 444)
Samotné prostory biblotéky byly nejspíše zničeny vojskem poté co se z budov po
zrušení kláštera stala kasárna.445) O převzetí knih zde jistě podobně jako na Hradčanech a
jinde usiloval Karel R. Ungar a patrně zajistil také převezení aspoň části z nich do pražské
universitní bibliotéky. Jelikož se ale celá záležitost rušení táhla devět let až do roku 1795,
je možné, že se přinejmenším část knih podařilo kapucínům zachránit převozem na Hradčany. Věděli již, jaký byl osud fondů jinde a tušíce brzký zánik konventu na Novém Městě
mohli zasáhnout.446) Součástí knihovního fondu byl do té doby také kaligraficky psaný
a iniciálkami a arabeskami perem zdobený český pergamenový rukopis Řeči z mudrců pohanských jakož i z Petrarky vybrané a přeložené z rozkazu Viléma z Pernštýna od kněze
Jana Češky, jehož dřívějším vlastníkem byl Petr z Lipé.447)
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J.A. Povolil zemřel 21.7.1707, pohřben byl v horšovskotýnském kapucínském kostele v kapli Panny Marie. Kapucínské anály, sv. 16, 1707, s. 241-243.
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Kapucínské anály, sv. 17, 1721, s. 85.
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Dar hraběnky i poznámka o uspořádání viz Kapucínské anály, sv. 17, 1724, s. 33.
Srov. Buben, 2006, s. 420; nepřesně též Bílek, 1893, s. 234. Až v roce 1860 byly všechny budovy převedeny na erár.
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Kapucínské anály, sv. 22, 1778, s. 406.
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Údaj: „knihovna přenesena k Loretě“ uvádí též Šťastný, 1904, s. 430.
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Dnes NK, signatura sign. VII B 10. 57 ff.(po 32 schází 6 listů, na konci celý kvatern); 31x26,5 cm. Viz
Truhlář, 1906, č. 57, Na zadní desce nápis: „L. 1562 tu sobothu przed Swatym Martinem poczal sem tyto
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Nově vzniklý hospic v 30. letech 19. století byl zřejmě zpočátku zásoben nezbytnými
a potřebnými knihami z nedalekého konventu na Hradčanech. Jeho knihovní sbírka byla
ovšem velmi skromná, okolo roku 1900 údajně obsahovala jen asi 100 svazků novějších
děl, pouze výjimečně v ní byly knihy starší.448) V druhé polovině 19. století působil
v hospicu a chrámu sv. Josefa P. Barnabáš Weiss původem z Jihlavy (1815-1899), též
místní superior, který proslul zejména bohatou hudební a koncertní činností v 60.
a 70. letech v samotném kapucínském kostele. Společně s touto aktivitou si P. Barnabáš
budoval také pozoruhodnou sbírku hudebnin zahrnující jak duchovní tak světské skladby.
Zahrnovala nejméně 59 rukopisů, z nichž polovina pochází z období Weissova působení
a mnohé jsou psány jeho rukou. Asi deset z nich je vyloženě liturgických (ofertoria, graduály), nejčetněji jsou však zastoupena díla Mozartova, Händelova, Haydnova, z českých
skladatelů pak F.X. Brixi nebo J. Benda. Kromě rukopisů shromáždil br. Barnabáš nejméně
161 hudebních tisků, které jsou dnes součástí hudebního oddělení Národní knihovny. 449)
Při rušení hospicu na jaře 1950 se v jeho bibliotéce nacházelo asi 1800 svazků. 450)
Vzácné knihy údajně nebyly nalezeny, což odpovídá popsanému historickému vývoji řeholního domu. Jednalo se o novější náboženskou literaturu a beletrii a jejich katalog prý
rovněž nebyl objeven. Osud těchto knih z 19. a 20. století nebyl asi nijak radostný, jen výjimečně mohl být nějaký svazek zařazen mezi běžný fond Národní knihovny.

Praha - Nové Město, klášter františkánů u chrámu sv. Ambrože a kolej irských
františkánů Neposkvrněného početí P. Marie

Založení prvního pražského řeholního domu reformovaných františkánů, které bylo
v důsledku utrakvismu o několik let zpožděno oproti moravským konventům, vzal
s královým svolením pod svou záštitu generální vikář observantů Gabriel z Verony a v roce
1460 uvedl do opuštěného objektu dříve benediktinů-ambrosiánů u sv. Ambrože na Novém

knihy cžijsti … Petr z Lypyho m.p.“, na přední desce vytlačen erb pánů z Lipé a monogrm „P. Z L“. Jedná se
zřejmě o akvizici z josefínských konfiskací, doklad, že zřejmě několik vzácných knih přece jen Ungar zajistil
k odvozu z kláštera.
448

Šťastný, 1904, s. 430; NA, SÚC, 56.

449

NK - signatury rukopisů 59 R 1 až 59 R 38, 59 r 1 až 59 r 19. Podrobně o B. Weissovi, jeho sbírce a zejm.
její rukopisné části viz Vozková, 2004.
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Zpráva Národní a univ. knihovny pro Náboženskou matici z dubna 1952 - NA, SÚC, 56. Odtud čerpány
i informace v násl. textu.
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Městě prvních pět bratří.451) O rok později stvrdil předání kláštera františkánům Jiří
z Poděbrad, který se překvapivě nechal nadchnout působením a korespondencí sv. Jana
Kapistrána. Řeholníci se horlivě a nezřídka i úspěšně snažili o kazatelskou činnost
a jednotu církevního života v Praze,452) avšak právě toto se jim v nelehké a zmatené konfesní době stalo osudným. Papežský legát Rudolf von Rüdeshaim roku 1468 nařídil františkánům klášter opustit a klíče předat hlavnímu dobrodinci Jiřímu z Poděbrad, na něhož papež Pius II. uvalil o dva roky dříve klatbu.453) Přesto se podařilo řeholníkům tento úděl
zvrátit a snad jen na čas město opustit. Po vyhlášení interdiktu v roce 1482 se františkánský
konvent stal centrem protiutrakvistické kampaně v Praze, což se mu ale stalo o rok později,
v září 1483 osudným. V období královy nepřítomnosti tehdy došlo k protikatolickému převratu a napadení většiny klášterů. Konvent u sv. Ambrože byl zpustošen, kostel znesvěcen,
bratřím, jichž zde tehdy pobývalo 22, byly uřezány nosy a uši a vyhnáni. Jednoho starého
kněze povstalci zabili a jejich klášter zapálili. 454)
Po Bílé hoře si následovníci sv. Františka činil nároky na pozemek zastavěný mezitím měšťanskými domy, proto sem Ferdinand II. uvedl roku 1629 františkány původem
z Irska pro vybudování koleje na výchovu dorostu pro misijní činnost ve své vlasti. Irští
františkáni se skutečně hojně věnovali lektorské činnosti nejen pro své rodáky ale i české
studenty, o čemž svědčí několik zachovaných tiskem vydaných přednášek a tezí. 455)
Počátky knihovny irských bratří jistě souvisely již se samotným zřízením koleje
v 50. letech 17. století, neboť studijní ústav s přibližně 50 obyvateli stěží mohl bez knižní
opory fungovat. Této skutečnosti si byli vědomi již sami příchozí bratři a přinášeli potřebnou literaturu s sebou z ciziny. Další tituly nakupovali přímo v Praze. Darem získali knihy
například od kutnohorského arciděkana Matouše Černovského nebo mělnického děkana
Jana Václava Tlappy z Wainbergu.456) Velkým obohacením knihovny irských františkánů
451

Hlaváček, 2000, s. 120 ; Buben, 2006, s. 279.
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Za kvardiána Pavla z Moravy zde například působil kazatel Jakub z Krupky (Houška, 1996, s. 17), pozdější provinční vikář podílející se na distribuci misálů na kapitule v roce 1502 (viz výše, kapitola Reformovaní
františkáni (observanti) v období rukopisné knihy).
453

Hlaváček, 2000, s. 120.
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Houška, 1996, s. 17. Více o povstání viz ŠMAHEL, František. Pražské povstání 1483. Pražský sborník
historický, 1986.
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Podrobněji a o konkrétních tiscích viz Pařez-Kuchařová, 2001, passim. Autoři v této práci podrobně popisují i osud hybernské bibliotéky, proto si dovoluji na ně pouze odkázat, aniž bych opakoval již jimi publikované informace a výsledky výzkumu.
456

Pařez-Kuchařová, 2001, s. 111-112 s uvedením konkrétních knih získaných darem nebo přivezených z
ciziny.
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měl být dar syndika konventu Václava Vojtěcha ze Šternberka. S řeholníky se chtěl podělit
o slavnou a velkou knihovnu svého bratra Ignáce Karla (†1700), kterou z větší části zdědil.
Odkázaný fond čítající dle odhadů okolo 2,5 tisíce svazků potřeboval náležité uložení, proto byl roku 1701 položen základní kámen stavby nové knihovny hrazené hrabětem Václavem Vojtěchem. Během pěti let byla stavba hotova, později již probíhaly jen drobné stavební úpravy a tesařské práce. Šternberkův plán nebyl obrácen pouze k užitku řeholníků,
ale týž ve své závěti velkoryse nařizoval, že odkázaná knižní sbírka v nově postavené knihovně má být otevřena k veřejnému používání. Pro její udržování a provoz se pokusil zajistit částku 300 zlatých ročně vyplácených jeho příbuznými a z dědictví. Vojtěchovi dědici
však měli jiný názor, rentu nevypláceli a františkáni začali záhy využívat stavbu knihovny
k jiným účelům. Knižní fond byl zase ochuzen pražskou univerzitou, která se rozpomněla
na své dřívější práva vztahující se odkazu hraběte Ignáce Karla a vytřídila si z něj další
zajímavé tituly. K realizaci velkorysého plánu veřejné knihovny ve stylu italských humanistických biblioték, jako měli samotní františkáni například v Ceseně, tedy nakonec nedošlo.457)
Přesto alespoň část knižního odkazu Šternberského rodu v konventu hybernů zůstala.
Nárůst objemu fondu si vyžádal zpracování nového katalogu, jímž zřejmě může být dochovaný soupis započatý v srpnu 1752 františkánským knihovníkem a později lektorem teologie Patrikem Hackettem. 458) Popis jednotlivých knih v něm je stručný, uveden je autor, latinizovaný název a signatura. Na rozdíl od většiny soudobých svazkových katalogů klášterních knihoven však není řazen oborově, ale abecedně podle autorů. Samotné knihy však
tématicky uloženy byly. V syntaxi jejich signatur byl obor zastoupen písmenem, následoval
formát a pořadové arabské číslo. Soupis eviduje okolo 10 tisíc svazků různých vědních
oborů,459) v 18. století se jednalo patrně o největší františkánský knižní fond v Čechách a na
Moravě, byť irští řeholníci nespadali pod správu místní provincie.
Objemný knižní fond zanikl po zrušení konventu v roce 1786 a v základním historickém fondu Národní knihovny ČR se dodnes nachází rozptýleno velké množství knih původem od irských františkánů z Prahy.
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Tamtéž; P. Sommer in Vlček-Sommer-Foltýn, 1998, s. 492.
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Catalogus librorum bibliothecae Patrum Hibernorum ad S. Ambrosium Pragae. inceptus 19.aug. 1752 a me
fratre Patricio Hackett - NK, sign. IX.I.2 ; Truhlář, 1905, č. 1791.
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Podrobná obsahová analýza katalogu, stejně jako Šternberského odkazu viz Pařez-Kuchařová, 2001,
s. 113-123.
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Praha - Nové Město, klášter františkánů u chrámu P. Marie Sněžné
Františkánský konvent vznikl na místě původního řeholního domu karmelitánů. Ti na
Novém Městě na pozemku věnovaném Karlem IV. sídlili s jistými přestávkami v důsledku
konfesních nepokojů od března 1346 až do roku 1543. Františkáni torzo kostela a kláštera
získali v roce 1603, když do Prahy osobně přijel generál řádu Francesco Sosa, který si
zpustlých objektů povšiml a následně zřejmě žádal o jejich přidělení. Po získání svolení
arcibiskupa Zbyňka Berky z Dubé, papeže Pavla V. i císaře Rudolfa II.460) byl o rok později
položen základní kámen nové stavby. Zároveň do Prahy přišli trvale první řeholníci
a během oprav prozatímně pobývali u minoritů u sv. Jakuba.461) Opravy konventu financované mj. Zdeňkem Popelem z Lobkowicz a jeho manželkou Polyxenou, rozenou
z Pernštejna,462) byly hotovy dosti rychle, snad již roku 1607, kdy se do objektu nastěhovalo 17 bratří. Již v této době vznikl celý areál konventu se dvěma kvadraturami a rajskými
dvory a pozdější farou před vstupem do chrámu s nádvořím. Po dokončení všech úprav
patřil řeholní dům mezi největší v zemi, byl vždy centrem provincie i sídlem ministra provinciála. Vznikl zde noviciát, řádové studium teologie, řeholní kněží prosluli jako i jinde
také na kazatelně, v jejich chrámu se kázalo v různých jazycích kvůli velkému množství
cizinců v Praze.463)
Katolickým řeholníkům se však na počátku 17. století v protestantské Praze nevedlo
lehce. Často museli čelit pomluvám, slovním výhrůžkám i fyzickým napadením, což vyvrcholilo 15. února 1611, kdy rozběsnění měšťané vtrhli pod záminkou hledání pasovských
vojáků do kláštera a násilným způsobem zavraždilo 14 bratří z místní komunity. Jsou soukromě uctíváni jako mučedníci, Církví byli prohlášeni za ctihodné, v současné době byl
opět obnoven jejich beatifikační proces. Současně s vražděním došlo k vyloupení klášterních budov.464) Na žádost císaře Matyáše přišli již 27. října téhož roku do konventu noví
řeholníci, i když ne v takovém počtu jako doposud.465) Hrůzy třicetileté války sice přežili
již bez větších útrap, ale rozkvět konventu nastal teprve až po jejím skončení, kdy bylo
mimo jiné do Prahy posláno několik misionářů, kteří v letech 1657-1670 přednášeli teologii
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Darovací listina z 15.2.1606 - NA, ŘF, listiny 191.
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Houška, 1996, s. 20; Buben, 2006, s. 301.
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Mj. zakladatelé proslulé roudnické zámecké lobkovické knihovny. Viz Hejnová, 1989, s. 96.
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Houška, 1996, s. 20.
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Literatura na toto téma viz např. Kašpar, 2005, s. 227, pozn. 12.
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Srov. Houška, 1996, s. 22. Podle M. Bubna (2006) se jednalo o 6 řeholníků.
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na zdejší univerzitě. Většina řeholníků také zahynula při morové epidemii roku 1679, kdy
se věnovali ošetřování napadených.
V 18. století, kdy v konventu pobývalo šedesát i více řeholníků, proběhlo několik dílčích vrcholně a pozdně barokních úprav objektu, které však již jeho celkový vzhled
a dispozici výrazněji neovlivnily. Osvícenský Josef II. konvent nezrušil, ale výrazně omezil
jeho činnost stanovením nejvyššího počtu řeholníků (numerus clausus) na 18 a také zákazem řádových studií i noviciátu, což však bylo posléze (1812) odvoláno. V rámci pragmatické reformy struktury církve byla ku klášteru a chrámu v roce 1786 přeložena fara od
Panny Marie na Louži. Nespadala však pod řádové kněze, kteří tímto navíc měli až do
30. let 20. století omezený přístup do chrámu P. Marie.
Pod vedením Jana Evangelisty Urbana vzniká v klášteře v roce 1936 pro veřejnost série přednáškových kurzů zvaných Katolické studium, a to z oborů historie, lékařství
a práva. Semestrálních kurzů se účastnilo obvykle 100 až 200 studentů, a to až do druhé
světové války, kdy byla činnost kurzů přerušena. Po válce sice došlo k jejich obnovení,
avšak pouze nakrátko.466) Souvislost mezi Katolickým studiem P. Urbana a klášterní bibliotékou zatím nebyla nalezena. Také ve 20. století byl novoměstský konvent největším
v provincii a pobývalo zde okolo 20 až 25 bratří včetně studentů teologie. Po nucené přestávce v druhé polovině 20. století je klášter u P. Marie Sněžné opět centrem české františkánské provincie.
Knihovna začala být budována záhy po usazení řeholníků v klášteře. První systematická pozornost jí byla věnována již v roce 1607, tedy tři roky po založení konventu a ihned
po skončení jeho základních oprav a stěhování řeholníků do objektu. Dokládají to četné
tímto rokem datované vlastnické přípisky v knihách.467) Pouze několik let řeholníci budovali jistě zatím nevelikou knižní sbírku a už ji potkala první tragédie v souvislosti se zmíněný
vražděním bratří a rabováním kláštera v roce 1611. Není divu, že protikatolicky naladěným
násilníkům byly také knihy s církevním učením trnem v oku a současně potenciální zlodějskou kořistí nemalé ceny. Knihovna byla násilníky vykradena, knihy odneseny nejspíš do
některého z měšťanských domů. Po uklidnění situace se některé z nich podařilo františká-
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nům získat zpět, mimo jiné pergamenový misál. Skutečný rozsah škod však nelze vzhledem k absenci jakéhokoli tehdejšího soupisu ještě nevelké knižní sbírky odhadnout.468)
V roce 1627 bylo v klášteře zřízeno řádové studium teologie a filozofie, a během jeho
150letého působení až do zrušení roku 1783 zde působilo několik významných františkánských osobností.469) V květnu 1664 bylo studium povýšeno na generální, čímž se jeho brány otevřely i studentům z jiných františkánských provincií. Knižní klášterní sbírka byla
studii obohacena dvojí cestou. Jednak se rozšířila o učebnice různých oborů teologie, často
ve více exemplářích, jednak se rozrůstala o pozůstalosti vzdělaných učitelů. Například
v souvislosti se zřízením nových prostor pro klášterní školu v roce 1706 byla knihovna
„opatřena některými knihami kazatelskými, asketickými a řeholními.“470)
První známý a vzhledem k velikosti a stáří sbírky bezpochyby i skutečně první soupis
knih byl sestaven v roce 1632 jako důsledek nařízení k sestavení těchto soupisů na kapitule
v Brně.471) Část pozdějšího opisu pravděpodobně tohoto katalogu se zachovala v pamětní
knize kláštera.472) Jak dokládají signatury v soupise, byly knihy roztříděny na svou dobu
progresivně oborově do devíti kategorií zastoupených majuskulním písmenem a v rámci
nich podle formátu vyjádřeného malým písmenem. 473) O dvě desetiletí později po získání
několika významnějších darů (viz níže) byla bibliotéce za kvardianátu Jana Kapistrána de
Vos věnována zvýšená péče, přinejmenším došlo v letech 1653 a 1655 k zapsání a zařazení
nových přírůstků, jak dosvědčují opakující se datované vlastnické poznámky v knihách.474)
Roku 1654 byly konvent i interiér chrámu přestavěny na náklady císařského rady
a komorníka Jana staršího z Talmberka (†1663). Snad v souvislosti s touto rekonstrukcí
získala knihovna konečně v roce 1662 vlastní místnost v sousedství starého dormitáře, kte-
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rý byl v následujících letech po nevelkém požáru roku 1669 zbořen a znovu postaven
v podobě samostatných cel. 475)
Dalších přestaveb se ovšem velmi záhy ujal provinciál a později též pražský kvardián
Bernard Sannig, který na náklady neznámé donátorky postavil severní (levý) vnější trakt
kláštera na nádvoří před kostelem. V něm, v prvním patře nad kaplí sv. Jana Nepomuckého
rovněž nechal roku 1678 vybavit sál pro knihovnu,476) kde si historický knižní fond nachází
i dnes. Místnost běžné výšky zaujímá celou šířku a většinu délky severního křídla dnešního
nádvoří a vstup do ní vede pracovnu knihovníka. Sál je dnes dostatečně osvětlen okny
z jižní strany, původně však měl tři okna i na protilehlé straně477) a jeho větší klenební pole
jsou vyplněna freskami neznámého autora s knihovní tématikou. Směrem od vchodu je to
nejprve postava oslaveného Krista, který svou pravou rukou ukazuje vzhůru k nebeskému
Otci a v levé drží knihu s nápisem „Bibliotheca evangelica“ označující skutečnost, že samotná Bible je již knihovnou mnoha různých děl. Zařazení Ježíše a zmínky o evangeliu
ihned za vchod do bibliotéky jistě nebylo náhodné a jejich prostřednictvím měl být čtenář
upozorněn na základní Knihu knih. Po Ježíšovi jakožto Nejvyšším následuje v protáhlém
sálu freska s vyobrazením čtyř evangelistů se svými atributy a nápisem „Doctores evangelici.“ Postavy evangelistů jsou stejně jako Ježíš zasazeny do volné přírodní krajiny a za
zmínku stojí též Matoušův lev, kterého podobně jako dále u sv. Jeronýma umělec vyobrazil
s téměř lidskou tváří nemaje přesnější informace o skutečném vzhledu této šelmy. Ve třetím poli pokračuje „hierarchie učenosti“ čtyřmi největšími církevními učiteli, opět se svými
atributy: sv. Ambrož, sv. Řehoř Veliký, sv. Augustin a sv. Jeroným. Jejich freska, stejně
jako ostatní ohraničená zlatým iluzorním jednoduchým rámem, nese titul „Doctores ecclesiae.“ Tématem další a největší fresky jsou významní učenci křesťanské i profánní vědy. Ti
již nemají své atributy, jejich identifikaci však obvykle umožňují jejich jména zapsaná nad
postavami. Učenci jsou vyobrazeni ve svých řádných oděvech - hábitech dle řádové příslušnosti nebo univerzitním šatu shodného stylu bez ohledu na skutečnou dobu jejich života
a nechybí jim ani potřebná kniha a u světců aureola. Zleva jsou to nejprve řeholníci, nejdří-
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ve muž v černém hábitu s gloriolou a nečitelným nápisem, snad sv. Bonaventura, poté anglický františkánský biblista a teolog 13. století Johannes Gallensis (Jan z Walesu, †
1285),478) dále cisterciák sv. Bernard z Clairvaux, postava v bílém hábitu a klobouku
s černým pláštěm s nápisem „Eman. Jamone“, dominikán sv. Tomáš Akvinský, španělský
jezuitský scholastik František Suarez (1548-1617) a benediktinský jurista Mikuláš Tedeschius. Zatímco z většiny knihovních klášterních interiérů na nás zpravidla pohlížejí významní členové příslušného řádu, jemuž bibliotéka náležela, zde se tvůrce výzdoby, hypoteticky snad Bernard Sannig, rozhodl pro celou mozaiku řeholníků. Mohlo se jednat
o důraz na souvislost rozvoje poznání s jednotlivými církevními řády, které si opětovně
v průběhu 17. století našly své místo v české společnosti. Světské učence představují Galén, Aristoteles a zřejmě jurista Bartolus, rádce císaře Karla IV.479) Poslední menší freska
na konci sálu je vlastně i knihovní pomůckou a znázorňuje tři anděly držící list s věcným
obsahem významného biografického řádového díla Scriptores Ordinis Minorum od Lucase
Waddinga (Řím, 1650). Původně do místnosti vedl barokní portálek s kovanými dveřmi,
v druhé polovině 20. století byl však demontován při instalaci bezpečnostní mříží a uložen
na jiné místo v klášteře.
Současný mobiliář bibliotéky je téměř o sto let mladší než místnost. Vyřezávané knihovní skříně z dubového dřeva vytvořil v roce 1764 neznámý řádový řezbář.480) Podle
J. Kašpara jím mohl být bratr Eligius, jehož truhlářská práce v knihovně je zmiňována
v souvislosti s výměnou oken v sále v roce 1780. Dárcem těchto nových okenních skel byl
prefekt sklářské dílny Kreidl, řemeslníkovi, který okna instaloval, bylo ale zaplaceno nemalých 50 zlatých. 481) Vyřezávané a mírně konkávní a konvexní knihovní regály jsou střídavě prohnuty dovnitř místnosti a směrem ke stěně a vytvářejí tak dojem vlnění. Jejich
myšlenkový tvůrce se rozhodl plně využít prostor okolo stěn a drobné závěsné skřínky
umístil také do nevysokého prostoru nad okny, další police vyplňují i prostor po nimi.
Skříně jsou ozdobeny rokokovým vyřezávaným dekorem: sloupky mezi jednotlivými svislými řadami polic s hlavicemi a paticemi, zdobenou římsou oddělující spodní a horní část
skříní a zejména ornamentálním někdy podél stropu ohnutým vyřezávaným dekorem při-
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pevněným na horní stranu regálů, která je navíc proměnlivá a kopíruje výškové změny
klenby sálu. Nad okny je vyřezána iluzorní záclonka. V současném stavu jsou skříně doplněny o mohutný skříňový stůl uprostřed místnosti a jeden čtecí pult. Kromě knihovny Sannig umístil v sále také archiv uložený zde do roku 1706 a zřídil v ní „muzeum“ podle vzoru
v Římě a Miláně, které podle Kl. Minaříka obsahovalo obrazy, mapy, plány, řezbářská díla
nebo mince. Až do poloviny 20. století se v bibliotéce nacházel deskový olejový portrét
B. Sanniga sedícího za stolem píšícího si poznámky v knize. Za jeho zády jsou police
s velkými foliovými svazky s typickými šedými hřbety. Dnes je nezvěstný a nahrazen kopií
od Josefa Fettera z roku 1927.482) V roce 1762 byl ještě sál knihovny společně s částí kláštera vybílen. 483) Během let byla výzdoba knihovny doplněna také o několik olejomalbových
portrétů řádových středověkých učenců, konkrétně sv. Bonaventury, Mikuláše z Lyry a bl.
Jana Duns Scota.484)
Novými svazky, zejména kázáními, asketickými díly či modlitbami a výklady řehole,
byla knihovna doplněna v roce 1710 za kvardiána Richarda Kravky. 485) Dalšího rozšíření se
knihovna dočkala o šest let později za představeného Bonaventury Vacano, kdy byla zároveň nově utříděna a sepsána.486) Tuto událost připomíná také pamětní malovaná zarámovaná papírová cedule dodnes v knihovně dochovaná.
Samozřejmě ani pražským františkánům nechyběli dobrodinci, kteří by rozšířili jejich
knižní sbírku, a to už velmi záhy od počátku 17. století. Nejstarším známým je pražský
měšťan a novoměstský radní Jan Sferýn ze Sferýnu, který bratřím věnoval v letech 16131618 osm známých prvotisků spolu s dalšími knihami. 487) Kompendium děl Petra Damianiho, rukopis z přelomu 14. a 15. století věnoval bratřím v roce 1619 kanovník u sv. Víta,
vyšehradský probošt a děkan metropolitní kapituly, doktor teologie Kašpar Arsenius
z Radbuzy. 488) Cenné knihy zanechal pražským františkánům jejich příznivec, generál nizozemsko-španělského původu Martin de Hoeff-Huerta (†1637), který sloužil ve vojsku
císaře Ferdinanda II. a za své zásluhy získal v česku inkolát a titul svobodného pána
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z Velhartic. Proslul coby nemilosrdný a nezřídka krutý voják i jako šlechtic nelítostný vůči
svým poddaným, které zatěžoval neúnosnými dávkami a robotami, a údajně šidil
i královskou pokladnu. Na druhou stanu svou strohost a krutost kompenzoval hmotnou
štědrostí vůči církvi včetně pražských františkánů.489) Těm roku 1630 daroval několik
vzácných středověkých rukopisů, mimo jiné tzv. Miličínskou bibli, dále Homiliář od příznivce církevní reformy Henrica de Bitterfeld ve třech svazcích490) a další svazky, mezi nimi
osm prvotisků. Hoeff-Huerta byl roku 1637 pohřben u oltáře sv. Františka, který nechal na
své náklady zřídit a byl pochován ve františkánském hábitu, což svědčí o zvláštní cti, které
této osobě františkáni projevovali. 491) Především teologickou literaturu obsahoval v roce
1654 knižní odkaz mecenáše kláštera soudního rady a hejtmana kouřimského kraje Františka Viléma z Talmberka, synovce zmíněného dobrodince přestavby konventu Jana staršího.
Františkův odkaz se k františkánům dostal po jeho smrti na jaře 1655.492) V roce 1652 se
knihovna rozrostla o 15 svazků děl církevních otců z odkazu Jaroslava Bořity
z Martinic (1582-1649). Tento příznivec katolické politické protireformace získal náklonnost k řádu zřejmě po druhé pražské defenestraci, po níž se skrýval u františkánů
v Tachově.493) Jím darované knihy byly původně ve vlastnictví Václava Budovce
z Budova (1551-1621), českého šlechtice, spisovatele a politika, jedné z vůdčích postav
českého stavovského povstání v letech 1618-20 a po bitvě na Bílé hoře jednoho ze sedmadvaceti českých pánů popravených 21. června roku 1621 na pražském Staroměstském náměstí. 494) Přinejmenším rukopisné kompendium filozofie věnoval 6. listopadu 1696 blíže
neznámý Antonín Alex Varhaník.495)
V souvislosti s celkovými opravami kláštera byla v roce 1716 obnovena také knihovna, přičemž ji řeholníci zpracovali v novém katalogu a přinejmenším do evidence bylo teh-
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dy zařazeno větší množství knih. 496) V úvodu tohoto katalogu se nachází poznámka
o zakázaných knihách, z různých písmen (oborů) byly vyjmuty podle Indexu papeže Klimenta XI. z roku 1711. Františkáni je rozdělili na „zcela zakázané“ uložené v uzavíratelné
skříni a „částečně zakázané“ určené k opravě závadných textů, které uskládali
v otevřených, ale náležitě označených policích. Jejich seznam byl vyhotoven ve dvou
exemplářích zvlášť mimo základní katalog.497) V samotném soupise jsou některé knihy
podtrženy s poznámkou, že je jedná o částečně (simpliciter) nebo zcela (absolute) zakázané. Katalog všech knih byl dopisován a aktualizován nejméně do poloviny 18. století
a hojné přírůstky v něm zapsané svědčí o stále dobrém stavu nejen knihovny, ale i kláštera
a zejména jeho studií. Celkem soupis eviduje asi 4000 děl v 6 tisících svazků, největší skupinu tvoří duchovní četba (540), překvapivě málo měli pražští františkáni kázání, jejich
konceptů a postil (celkem 455). Existenci klášterních studií dokládá kromě 170 svazků rukopisných přednášek františkánských lektorů také velké množství různé teologické literatury (kontroverzistiky, moralistiky) a dalších studijních oborů v tištěné i rukopisné podobě. 498)
V popisovaném katalogu z roku 1716 jsou odděleně uvedeny teologické učebnice
B. Sanniga v počtu 20 až 30 exemplářů,499) neboť požívaly i zvláštní ochranu. Český provinciál Archangelus Mascul vydal totiž 28. listopadu 1681 zákaz tyto knihy určené pro
studenty teologie vynášet z konventní knihovny s výjimkou vlastního zvláštního provinciá-

496

Nelze vyloučit, že k větším nákupům nebo darům tehdy nedošlo, pouze byly zaevidovány dosud neiventarizované knihy. Podle úvodní poznámky v samotném katalogu uloženém jako františkánský deponát v NK,
sine signo. Srov. též Vyskočil, 1947, s. 164 ; Balcar, 1960, s. 3 ; Horák, 1966, s. 235 ; Hejnová, 1989, s. 93 ;
Houška, 2000 ; Kašpar, 2005, s. 243.
497

„Libri absolute prohibiti sunt in Repositorio occluso inter haereticos; Prohibiti vero, donec expurgentur
collocati sunt in altero Repositorio aperto, quod Tabella appensa demonstrat.“ Seznamy zakázaných knih
měly staré signatury N 29 a N 30.

498

Katalog je řazen oborově podle písmen, dále dle formátů od největších a pořadového čísla. Jednotlivé
kategorie jsou zastoupeny takto (počet uvedených svazků děl je v některých případech zaokrouhlen): A Biblia
sacra (88 děl) + Concordatia Bibliorum (10), B Expositores s. Scripturae (153 děl), C Sancti Patres , Bullaria,
Concilia (122), D Theologi speculativi (212), E Theologi morales (180), F Controversistae (220), G Homilarii
& Sermonistae (75), H Concionatores (310), I Postillatores (70), K Materiam Concionum Tractantes (150),
L Canonistae (115), M Juristae (90), N Ritualistae & Chorum concernentes (70), O Libri concernentes
S. Ordinum nostrum (120), P Libri spirituales (540), Q Historici sacri & profani (310), R Politici (100),
S Philosophi, Medici, Mathematici (310), T Rhetores, poetae, grammatici, linguistae (230), U Miscellanei
(umění, 50). Za výslovnou zmínku stojí následující záznamy, které se dnes nepodařilo s jistotou dohledat:
„Moralia P.F. Nicolai de Lyra Ord. Min. super tota Biblia … 1339“, „Opera Petri Damiani in membrana
manuscripta“, 3 sv. „Variorum sanctorum patrum homiliae in membrana manu scripta“ s.a. in folio regale.

499

Např. 4-dílná Schola theologia scotistarum (Pragae, 1675-9) 31krát, Universum Jus Canonicum (Pragae,
1686) 29krát, 3-dílná Schola philosophia scotistarum (Pragae, 1684-5) 23krát.
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lova povolení. 500) Ze soupisu jsou zřejmé také hojné přírůstky lékařských děl v průběhu
18. století, což pravděpodobně souvisí s fungováním klášterní lékárny založené v konventu
v 60. letech 17. století a zejména s aktivitami a odkazem lékaře Jana Polentziho působícího
jako doktor také u františkánů. Lékárna zpočátku sloužila nejen bratřím ale i všem potřebným příchozím. Později (1676?) zde byla zřízena klášterní nemocnice, kde opět obětaví
bratři neváhali ošetřovat kohokoli, bez ohledu na hábit. Císař Josef II. roku 1790 nemocnici
zrušil. 501)
Další katalog knihovny vznikl v roce 1769 a jeho autorem byl snad tehdejší knihovník, lektor filosofie a v jiné době představený na Skalce Prokop Primer, který fond také
nově uspořádal. Rozdělení do oborových tříd zastoupených písmenem (celkem 22) se zde
částečně liší oproti staršímu soupisu z roku 1716. Souvisí to bezpochyby z vybudováním
nových knižních regálů v roce 1764 a tím způsobenou reorganizací fondu.502) Katalog eviduje více než 8500 knih. 503)
Z knižních dobrodinců 18. století zde připomeňme alespoň dva nejvýznamnější. Celou svou knižní sbírku odkázal roku 1725, dvě léta před svou smrtí již zmíněný Jan Polentzi (Polentius). Pocházel ze Slezska a poté co získal doktorát filozofie a medicíny působil v Praze jako lékař. Pro svou oblíbenost získal značné jmění. Byl členem třetího řádu
svatého Františka a významným dobrodincem prvního řádu. S františkány udržoval úzký
kontakt využívajíce hlavně svých lékařských schopností. Sloužil bratřím jako medik, takže
mu byla i svěřena správa oddělení lékařské literatury v konventní knihovně. Mimoto založil
pro vyživování pražských řeholníků fundaci. Za svá projevená dobrodiní byl pohřben i se
svou manželkou Barborou, rovněž terciářkou, v kryptě kaple sv. Hedviky, za josefínských
reforem zrušené. 504). Polentzi je autorem pojednání Krátká, však gruntovná zpráva
a naučení o moru,505) ovšem zejména byl horlivým sběratelem knih. Za svůj život jich nasbíral úctyhodných 1100 svazků, vydělané peníze tedy obracel v zapsané poznání. Jeho

500

NA, ŘF, 2571. Latinský text nařízení i jeho český překlad viz Kašpar, 2005, s. 231, 265.

501

Vyskočil, 1947; Outrata, Historie Františkánů...; Vlček, 1999.

502

Katalog - NA, ŘF, rkp. 168. Poznámka o uspořádání knihovny viz Hirsching, 1788 1. Theil, s. 363. Srov.
též Kašpar, 2005, s. 234 a zejm. 246, kde autor rozepsal nové oborové roztřídění ; Šťastný, 1931, s. 85.
P. Primer zemřel 30. 8. 1786 v Praze jako profes jubilant.

503

Kašpar, tamtéž. Pro srovnání Schaller, 1797, s. 159 a shodně s ním Hirsching, 1788, 1. Th., s. 363 uvádějí
7419 svazků.
504

Polentziho manželka Barbora zemřela r. 1747, za pohřeb zaplatili každý po 150 zl.

505

Knihopis 14.145, vyšlo rovněž v německé verzi Kurze, aber gründliche Lehre ... und Unterricht von der
Pestseuche (Praha : Jan J. Hoffmann, 1708).
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knihovna ve své úplnosti odkázaná františkánům se samozřejmě skládala především
z medicínské literatury, ale zastoupeny v ní měly i jiné obory. 506)
Celkem 81 svazků tisků i rukopisů ze své bibliotéky věnoval pražským františkánům
František Bertram von Bertrab v roce 1762, podle přípisů ve věnovaných knihách „velmi
nakloněný“ františkánské spiritualitě. Dochoval se jejich seznam a v příslušných svazcích
jsou zapsány dedikační přípisy. 507) Největší část daru, který s velkou pravděpodobností
obsahoval celou Betramovu knihovnu, tvořily knihy historické a politické týkající se různých oblastí západní, jižní i východní Evropy (přibližně polovina všech děl). Na druhém
místě je nejpočetnější literatura lékařská týkající se výroby léčiv i péče o nemocné obecně
a jinak byla v daru zastoupena také španělská gramatika, slovníky, Vergilius, český kancionál, duchovní cvičení sv. Ignáce, teologické kvestie, učebnice morálky a rétoriky nebo
německá kuchařka. 508) František von Betrab se ve své štědrosti neomezil jen na knihy, ale
stejně jako řada dalších patřil k dobrodincům všeobecně, je jmenován jako „patron konventu“ a na své náklady nechal zbudovat kapli sv. Jana Nepomuckého. Jeho náklonnost k řádu
nasvědčuje také skutečnost, že svou bibliotéku fyzicky předal bratřím již za svého života,
nikoli až po své smrti, jak bylo ve většině podobných případů obvyklé.509)
Své knihy si františkáni označovali též mědirytovým exlibris tištěném na štítku vlepovaném do knihy. Vyobrazeno je na něm nádvoříčko před vstupem do kostela P. Marie
Sněžné, včetně bočních traktů s knihovnou. Obraz je doplněn latinskými texty: „jsem
z knih P. M. Sněžné v Praze“ ve stuze dole a „toužím se navrátit“ na chodníku před vstupem do chrámu.510) Druhý text bezpochyby symbolicky vyjadřuje přání knihy
k opětovnému zařazení mezi ostatní v bibliotéce, vzhledem k svému umístění na cestě vedoucí do chrámu je zde tato touha srovnána s návratem hříšného člověka k Bohu. Umělecká i technická kvalita nesignované rytiny je spíše řemeslné úrovně, což odpovídá omezeným finančním možnostem řeholníků a i přesto snahou o co nejdůstojnější reprezentaci.
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Kašpar, 2005, s. 244-245. vč. citací textů týkajících se darů z klášterních kronik. Po Polentziho smrti
r. 1727 byly knihy předány bratřím a opatřeny vlastnickými přípisky.

507

Podrobně F. Bertramovi a jeho daru včetně popisu vybraných titulů viz Kašpar, 2006. Tamtéž Kašpar
publikoval také přepis soupisu daru psaný přímo Bertramem a reprodukce několika vybraných listů, originál
je uložen v NA, ŘF, 2571. Součástí editovaného soupisu jsou také současné signatury u dohledaných 61
svazků nacházejících se dnes v knihovně u P. Marie Sněžné. F. Bertram zemřel roku 1764, pohřben byl 8.
února do řádové krypty u oltáře sv. Kříže. Viz též Kašpar, 2005, s. 245 ; týž in Beneš et al., 2004, s. 66 a 72
508

NK, deponát františkánů, sign. S d 11. Darovací přípis je v knize datován již 1761.

509

Kašpar, 2006.

510

Latinská originální verze viz reprodukce v obrazové příloze.
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V souvislosti s plánovaným zrušením konventu bylo do pražské univerzitní knihovny
údajně v letech 1780-1782 převezeno blíže neznámé množství knih, mezi nimiž například
známý iluminovaný rukopis Životů sv. Otců z daru Ladislava ze Šternberka,511) neznámo
kam se ztratil také rukopis Dalimilovy kroniky z roku 1441.512) Někdy zřejmě během
18. věku byly hřbety knih natřeny šedou olejovou barvou s černým zkráceným jménem
autora, titulem a signaturou, čímž dodnes knihovna i přes nejednotnost vazeb působí zajímavým jednolitým dojmem.
Nový katalog vznikl a byl opsán v roce 1815.513) Současně byla knihovna utříděna
a zaveden nový systém signatur použitý i v pozdějších soupisech a platný dodnes. Oborové
třídění staršího Primerova katalogu bylo zčásti zachováno, ale za majuskulní písmeno zastupující v syntaxi signatury obor přibylo ještě malé písmeno označující formát (např.
a = šestnáctkový formát, i = velké folio). Signatura končí jako obvykle arabským pořadovým číslem (např. Ag6) Tento katalog byl dopisován a aktualizován až do konce 19. století,
konkrétně do roku 1892, přestože již tehdy existoval soupis novější. Knih vydaných
v 19. věku eviduje o něco méně než tisků ze 17. a 18. století, které tvoří největší základ
fondu. I přesto, že se může někdy jednat o pozdější přírůstky, svědčí to o největším rozkvětu knihovny v barokním období. Včetně pozdějších přípisů v průběhu 19. století eviduje
soupis úctyhodných 11 079 svazků.514) Obsahové složení knih popsaných v katalogu dobře
reflektuje klášterní aktivity. Největší část tvoří jako obvykle homiletika, kázání a jejich
koncepty (celkem 1467 sv.), následována díly asketickými a modlitebními (1137 sv.). Další
struktura odráží fungování klášterních studií: polemická a katechetická teologie společně
s pedagogikou (1012 sv.), světská historie spolu s geografií a mapami (799 sv.), církevní
dějiny (629 sv.), dogmativní a spekulativní teologie (610 sv.), františkánští autoři (597 sv.),
lékařství a nauka o přírodě (566 sv.), morální a pastorální bohosloví (526 sv.), rétorika (437 sv.), gramatika a lingvistika (403 sv.). Katalog eviduje také 10 pravidelně odebíraných periodik z 19. století.515)
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Národní knihovna, sign. XVII A 2. Truhlář, 1906, č. 2. Viz Hejnová, 1990 ; Kašpar, 2005, s. 246-247.

512

Kašpar, tamtéž.

513

NK, deponát františkánů, sine signo. Srov. též Kašpar, 2005, s. 235.

514

F. Ekert (1883a, s. 66) ovšem k roku 1882 uvádí pouze 7000 sv.

515

Další obory jsou zastoupeny takto: Bible a konkordance 228 sv., výklady Písma sv. 269 sv., patristika
317 sv., bullaria a dekrety 92 sv., kanonické právo 214 sv., civilní právo 293 sv., liturgika („ritualistae”)
205 sv., politika a ekonomie 231 sv., matematika, astronomie a fyzika 213 sv., miscellanea, kalendáře, katalogy, umění, divadlo, hudba a periodika celkem 527 sv. Srov. též Kašpar, 2005, s. 247.
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Přestože popisovaný katalog nese známky používání a doplňování po celé 19. století,
vznikl v jeho polovině ještě soupis další. Jeho autorem byl známý numismatik a historik
Čeněk Lichtblau, který působil u P. Marie Sněžné jako knihovník v letech 1851-1869.516)
Po něm správu knihovny zastával Hippolyt Philipp až do roku 1881.517) V době jeho působení se roznítily spory ohledně přístupu ke knihovně. Křídlo s knihovnou totiž od roku
1790 využíval duchovní správce farnosti přenesené sem od P. Marie v Louži a faráři omezovali bratry ve využívání objektu i k přístupu do samotné knihovny. Farář Duchek518) nechal v roce 1856 zřídit na dveřích do knihovny dřevěné pažení na zámek vysvětlujíce záležitost zimou dostávající se do farního bytu z chodby. Klíč sice odevzdal pražskému kvardiánovi a stejně jako jeho nástupci podepsal revers zavazující umožnit řeholníkům přístup do
knihovny, problém tím ale vyřešen nebyl a vlekl se až do roku 1924, kdy byla farní správa
svěřena františkánům. 519)
Někdy během první poloviny 19. století byly do běžného fondu zařazeny také zakázané knihy dosud uložené zvlášť, jak je uvedeno výše. Pro přehlednost byly ale ještě podle
míry své závadnosti na hřbetě označeny jednou nebo dvěma červenými hvězdičkami. 520)
V této době se konventní knihovna obohatila také o několik osobních sbírek bratří, konkrétně o knihy pražského kvardiána a provinciála Hilaria Dvorského (†1870) nebo již zmíněného knihovníka Čeňka Lichtblaua. 521) Ovšem 19. století neznamenalo jen přírůstky, ale
také úbytky ve fondu, bohužel právě u cennějších svazků. Někdy mezi lety 1852 a 1887
prodal pražský kvardián do neznámých soukromých rukou tři iluminované františkánské
liturgické kodexy z 90. let 15. století za 800 zlatých. Jednalo se o dvoudílný graduál písaře
Matyáše z Retzu a další žaltář z roku 1494 nebo 1495.522) Ten je nyní nezvěstný, graduál
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P. Lichtblau se narodil ve Smečně 6.12.1813, do noviciátu vstoupil 1829, sliby složil 1835. V Praze působil jako kazatel, později byl představeným residence ve Skalce. Zemřel 17.12. 1887 v Praze. Viz Kašpar,
2005, s. 235. Více o něm viz Svátek, 1993 nebo též Wilhelm-Minařík, 1909, s. 128. Knihy z osobní pozůstalosti P. Lichtblaua se staly součástí konventní bibliotéky ve Skalce (viz). Katalog P. Lichtblaua je součástí
františkánského deponátu v NK.

517

Kašpar, 2005, s. 236.

518

Podle J. Kašpara (tamtéž) šlo o Daniela Duchka. Fr. Ekert, 1883a, s. 66 ovšem jako místního faráře od
r. 1856 uvádí dr. Jana Duchka s kaplanem Františkem.
519

Kašpar, 2005, s. 236 a na s. 266 příloha s textem zmíněného reversu; Ekert, 1883a, s. 66.

520

Kašpar, 2005, s. 243.

521

Tamtéž, s. 247.

522

Svoboda, 1852 ; Pražské františkánské kancionály, 1887. Více o těchto rukopisech viz též výše v kapitole
Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy.
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prošel anglickou sbírkou vévody z Hamiltonu a berlínským královským muzeem. V dražbě
v Londýně roku 1889 již byla prodána pouze vyříznutá folia s iluminacemi. 523)
Počátkem 19. století se začal zhoršovat stavební stav knihovního sálu, na jehož stropě
se objevily trhliny. Situace se postupně stávala stále více neúnosnou a prasklin přibývalo,
proto kvardián Mikuláš Appelius požádal v srpnu 1819 zemské gubernium o zaslání odborníka, který by záležitost posoudil. 524) Stavební specialista patrně knihovnu prohlédl,
neboť jak vyplývá z následující korespondence k věci, 525) kvardián požádal o dotaci na
opravu z fondu Náboženské matice ve výši necelých 1700 zlatých. Jeho žádosti však vyhověno nebylo. Jelikož podle slov P. Appelia byl stav natolik kritický, že mohlo dojít
k „hrozícímu velkému nebezpečí“, musela být klenba zpevněna železnými a dřevěnými
vzpěrami na náklady kláštera. Stalo se tak v roce 1822 a výdaje činily 1173 zlatých. Částečně byly vyměněny také krovy nad bibliotékou. Oprava střechy ale nebyla dostatečná,
v roce 1872 došlo k jejímu propadnutí a o deset let později zase chyběly některé tašky, takže během 70. a 80. let muselo dojít k několikerým opravám. Na potřebné náklady již alespoň zčásti přispěl také Náboženský fond.526) Další oprava knihovny pak proběhla v roce
1904. Její náklady činily 2060 českých korun a uhradil je opět Náboženský fond.527)
Jedním z čtenářů knihovny mimo samotné řeholníky byl v 19. století velký znalec jazyků a orientalista P. Josef Alois Heschke (†1880), který ale převážnou část svého života
strávil přímo v pražském konventu a také zde zřejmě zanechal část svých knih. Jednou
z nich dokládající Heschkeho studia arabštiny a perštiny je rukopisná příručka Enchiridion
seu Glossarium Idiomatis Arabici ac Persarum sepsaná jím jakožto studentem teologie
v Praze v roce 1844.528)
Počátkem 20. století vznikla v konventu kromě historické knihovny také sbírka příruční s aktuálnější literaturou. V roce 1918 bylo zakoupeno za kvardiána Václava Mizery
523

Srov. Catalogue of ninety-one manuscripts on vellum … chiefly from the famous Hamilton collection and
till lately in the possession of the Royal Museum of Berlin. London : Sotheby, Wilkinson & Hodgem
1889.s. 42. Dnes jsou tyto torza původního kodexu uloženy v Nationalmuseum Nürnberg, Mm. 362-371
(zimní část), Mm. 372-388 (letní část).
524

Dopis guberniu - NA, ŘF, 2571. Text dopisu vydal J. Kašpar, 2005, s. 264-266. O celé záležitosti tamtéž,
s. 235.
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Originál dopisů i jejich publikovaná edice tamtéž.
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Kašpar, 2005, s. 235. Podle klášterních kronik - NA, ŘF, rkp. 26, 28. Viz též NA, ŘF, 2552.
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„Reparata fuit bibliotheca Conventus expensis 2060 coron. e fundo Religionis“ viz Poznámky pro archiv
konventu - NA, ŘF, 2552. Viz též Kašpar, 2005, s. 236. V roce 1923 proběhla ještě úprava zdi pod knihovnou
za 923 Kč - tamtéž.
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Dnes v knihovně u P. Marie Sněžné, sine signo.
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její „zařízení“ za 1°503 korun, v roce 1924 za představenství Bonaventury Wilhelma pak
další nespecifikovaná výbava za 335 Kč.529) Podle pozdějších zpráv a níže popsaných katalogů byl tento příruční fond umístěn ve společných prostorách řeholníků v prvním patře
v klauzuře v jedné z kvadratur.530) Jednalo se o skutečně živý fond hojně doplňovaný
o novou moderní křesťanskou literaturu, jak dosvědčují četné nabídky knihkupců
a vydavatelů, stejně jako účtenky z nákupů dochované mezi písemnostmi knihovny. 531)
První známý katalog této starší části příruční bibliotéky, který obsahuje 622 knih nejvíce ze
sklonku 19. století, vyhotovil v roce 1934 br. Antonín Kratochvíl. 532) Jednalo se ovšem jen
o zlomek novější literatury snad uložený v původních prostorách příruční knihovny
v klauzuře, celkem měli řeholníci v této době již asi 5 tisíc novějších knih. 533). Další katalog této příruční bibliotéky byl dokončen 1. října 1945.534) Ve svém úvodu ukazuje na plánku rozložení knih, které bylo stejné, jako i dříve v 30. letech. Svazky byly uloženy v pěti
skříních po šesti policích, v první označené „A“ byla ukládána duchovní četba a asketika,
v druhé „B“ biografie. Třetí skříň již neměla označení písmene a v její horní části se nacházela německá literatura, pod ní zas beletrie, ve čtvrtém regálu byly „doplňky“, tedy svazky
které se již nevešly jinam. Konečně posledním skříň s písmenem „C“ obsahovala literaturu
pastorální. Shodně je roztříděna také první část katalogu z roku 1945, druhá má inventární
charakter a setříděna dle přírůstkových čísel eviduje celkem 791 záznamů.535)
Není divu, že záhy jedna knihovní místnost pro stále narůstající moderní fond nepostačovala a za kvardiána Jana Nepomuka Štikara byla v roce 1932 vybudována ještě jedna
novější příruční knihovna („bibliotheca manualis“) v přízemí klauzury. 536) V následujícím
roce byla vybavena skříněmi za 4 400 korun, které se v ní pravděpodobně nacházejí dodnes. Zároveň nové skříně získala také knihovna III. františkánského řádu, v nichž byla tato
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Poznámky pro archiv (Archivio inserenda) - NA, ŘF, 2552.
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Srov. zpráva NK z 30.5.1952 - NA, SÚC, 56.

531

NA, ŘF, 2571.
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Kašpar, 2005, s. 237.
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Volf, 1933, podle sdělení kvardiána J. Štikara.
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Uložen v historické knihovně u P.Marie Sněžné, autor katalogu je anonymně podepsán jako „knihovník“.
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Podle záznamů státních úřadů z roku 1950 měla mít knihovna v 1. patře sice 5 tisíc svazků (NA, SÚC, 56.
Viz též Kašpar, 2005, s. 237), avšak tento údaj nelze brát s jistotou, může být stejně jako řada jiných
v podobných materiálech zkreslen či špatně zhodnocen nekvalifikovanými odhadci nebo zde byly dříve soustředěny knihy z cel řeholníků.
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Srov. zpráva NK z roku 1952 - NA, SÚC, 56. Vyskočil, 1947, s. 163 uvádí, že příruční knihovny byl uložena v místnosti bývalé klášterní školy.
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„nejvhodněji a moderně uložena.“537) Strojopisný inventář svazků v nové knihovně zbudované P. Štikarem byl sepsán někdy po roce 1937 a zachycuje novější literaturu přibližně od
poloviny 19. století, zřídka i starší. 538) Fond byl oborově rozčleněn, ovšem některé kategorie se ještě dělily na podkategorie, někdy i tříúrovňové. Například kázání byla specifičtěji
rozdělena na katechetická, postní, nedělní a sváteční. Zvláštní oddíl tvořily bohoslovecké
knihy určené pro studium, dále se dělící na patristiku, dogmatiku, filosofii-logikupsychologii (společně), pastorálku, apologii, dále místopis posvátný, zeměpis, sociologii
a politiku, misie. Duchovní knihy se dělily na rozjímání a exercicie, františkánská literatura
měla podtřídu třetí řád. Samostatně byla uložena česká a německá kázání, rovněž členěná
na další podobory. Oproti barokním klasifikacím zde nalézáme také kategorie „zábavné“
a „zábavy večerní“ obsahující zpravidla beletrii vážného, ale rovněž humorného charakteru. Ze seznamu, jenž eviduje asi 5 tisíc knih, je zřejmé, že nešlo o nahodile zbudovaný fond
knih získaných dary a ukládaných bez ohledu na jejich hodnotu a využitelnost v klášteře,
ale o dlouhodobě systematicky budovanou sbírku, jež byla rozšiřována nákupy děl vhodných pro františkánské bratry a jejich službu. V roce 1950 obsahovala tato nová knihovna
v přízemí podle státních údajů údajně na 10 tisíc svazků, údaj však nemusí přesný
a správný. 539)
Přibližně od roku 1937 až do zrušení kláštera roku 1950 se správě zejména nových
příručních knihoven věnoval Klemens Minařík.540) Například v roce 1939 jeho péčí koupil
klášter knihy a časopisy za 2000 Kč. P. Minařík je nejspíš rovněž autorem zmíněného anonymního katalogu bibliotéky v prvním patře klauzury z roku 1945. V říjnu 1949 ještě připravil do vazby celkem 50 svazků zejména františkánských a historických děl, 541) netušíce
či nevěříce v jejich další nešťastný osud.
Ani moderní doba neodstranila jedno z obecným ohrožení knihoven - oheň. Tak
i 4. ledna 1922 vypukl pravděpodobně v kapitulní síni požár, který postihl i příruční knihovnu v klauzuře. Poznámky pro archiv pro tento rok popisují škodu takto: jedna archivní
skříň zcela shořela, jedna byla opálena. Osm rukopisů z 13.-18. století ohořelo, část úředních klášterních a kostelních listin byla spálena, část ohořela, 20 ročníků Ordinárních listů
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Kašpar, 2005, s. 237; NA, ŘF, 2552.
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NA, ŘF, 2571, další exemplář je uložen také v historické knihovně u P. Marie Sněžné v Praze.
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NA, SÚC, 56. Viz též Kašpar, 2005, s. 237. Srov. též výše u „starší“ příruční knihovny.
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V roce 1937 byl zvolen kvardiánem konventu, jím podepsané účty knihovny jsou uloženy v NA, ŘF,
2552.
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NA, ŘF, 2571.
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a několik novějších knih zčásti ohořelo, zčásti bylo začazeno, 10 ročníků uměleckých časopisů a knih zůstalo začazeno a 20 gramofonových desek zprohýbáno.542) Na druhou stranu byl ale pražský konvent i místem, kde časopisy vznikaly. Na základě rozhodnutí provinční kapituly roku 1932 sem byla přemístěna redakce duchovního periodika Serafínský
prapor, který poté zcela změnil svou podobu a počet jeho čtenářů se zvýšil z 1400 na 3500:
Dále u františkánů sídlila redakce homiletického časopisu Řeči duchovní vydávaného společně s Českoslovanskou tiskárnou, kterou řídil bratr Jáchym Procházka, dříve doložený též
jako knihovník v Kroměříži (viz) a proslulý zejména jako misionář v Jižní Americe.543)
Snad nedávný požár nebo možná vědomí si hodnoty knihovní sbírky vedlo františkány k tomu, aby si knihovnu pojistili. Pojistná částka na smlouvách s Národní pojišťovnou
z let 1935 a 1936 činila 20 000 korun „za knihovnu a její obsah (...) proti škodám
z ohně“. 544) Skutečná tržní cena starých tisků a rukopisů tuto sumu řádově přesahovala,
řeholníci zřejmě též vycházeli z výše pojistného. Správou historické knihovny v této době
nebo přinejmenším v roce 1933 byl pověřen Jan Nepomuk Štikar, rovněž místní farář
a představený a tvůrce výše zmíněné příruční bibliotéky. 545) Volba to byla jistě vhodná,
neboť P. Štikar byl odborníkem zejména na dějiny řádové chrámové hudby, ale zajímal se
i pražskou knihovnu, jejíž dějiny dobře znal. Rovněž umožnil zpřístupnění prostor a sbírky
historické knihovny odborné veřejnosti, což vždy za jeho předchůdců dovoleno nebylo. Pro
vyhledávání a orientaci ve fondu ovšem užíval pouze starších svazkových katalogů, a tak
jeho představy o celkovém počtu knih i cimélií ve sbírce byly nepřesné, spíše podceněné. 546) Někdy v první polovině 20. století používali pražští františkáni k označení své provenience u historických knih také razítko. Přestože v době Pražské revoluce v květnu 1945
byl poškozen chrám P. Marie Sněžné a posléze v letech 1948-49 probíhaly velké opravy
kláštera, škody na knihách způsobené válkou nejsou známy. 547)
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Soupis poškozených předmětů podepsaný provinciálem P. Vyskočilem - NA, ŘF, 2551. Podle klášterní
kroniky NA, ŘF, rkp. 25 citované J. Kašparem (2005, s. 236) vypukl požár ve „Francisci-cele“ a byl způsoben špatně postaveným komínem. Ohořelé vazby jsou dodnes patrné na některých rukopisech ve františkánském deponátu v NK.
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Memorabilia conventus - NA ŘF, 2552
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Kašpar, 2005, s. 237.
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P. Štikar se narodil v roce 1890 nebo 1891, zemřel 1960 v Chomutově, pohřben je v řádové hrobce na
Vinohradech.
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Srov. Volf, 1933.
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Memorabilia conventus - NA ŘF, 2552.
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Po převzetí správy klášterní sbírky Státní knihovnou obsahovaly příruční knihovny
asi 15 000 svazků a barokní knihovna historický fond s přibližně 8 tisíci knih. 548)
Z historické knihovny bylo odvezeno do tzv. rezervních fondů Státní knihovny asi 1500
svazků novější literatury, do barokního sálu zase byly přestěhovány staré tisky z nových
příručních sbírek. Nalezené rukopisy převezla Státní knihovna v roce 1954 z kláštera do
svého skladu v Klementinu.549) Vzácné a středověké rukopisy ovšem měli františkáni zřejmě kvůli lepší ochraně a bezpečnosti uloženy v provinčním archivu. Pojaty takto jako archiválie byly podobně jako u pražských dominikánů převzaty a odvezeny Archivem ministerstva vnitra. Přestože Kulturní komise Stání úřadu pro věci církevní nejpozději počátkem
jara 1952 rozhodla o jejich předání Státní knihovně, faktické převezení navíc jen části rukopisů ale proběhlo až někdy v průběhu 50. či spíše 60. let.550)
Z nové literatury v příručních knihovnách bylo oficiálně asi 2000 knižních jednotek
zlikvidováno, ostatní (mimo zmíněné staré tisky ponechané v barokním sále) údajně převzala do dvou měsíců po zrušení kláštera Státní knihovna do rezervních fondů. 551) Vzhledem k chaosu vládnoucímu po zrušení klášterů je však málo pravděpodobné, že by již
v červnu 1950 byly i nové knihy někam odvezeny, spíše se zde jedná o nepravdivý formální záznam. Podle výpovědi svědků, konkrétně faráře P. Černockého, bylo odtud
a od benediktinů v Emauzech odvezeno určité množství pracovníkem a pozějším ředitelem
Charity P. Jaromírem Márou.552) Klíče od knihoven měly být uloženy u církevních tajemníků místních národních výborů, do jejich předávání byl angažován rovněž Stání úřad pro
věci církevní. V případě pražských františkánů ovšem žádný klíč nalezen nebyl, takže dveře musel otevřít zámečník a byl pořízen nový zámek.553) Asi sto knih vyčlenil jistý soudruh
Hanák pro Státní úřad pro věci církevní. Knihovní police v prvním patře kvadratury byly
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Různé zprávy v NA, SÚC, 56. Viz též Kašpar, 2005, s. 237.
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Kašpar, 2005, s. 238.
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F. Horák. Zpráva o svozu…31.3.1952 - NA, SUC, 56; Zpráva Státní knihovny (1952) - NA, SUC, 56.
František Horák (1966) později píše, že Státní knihovně byly rukopisy předány pouze „v křiklavých případech“.
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Kašpar, 2005, s. 238; Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven, 20.6.1950 - NA, SÚC 56.
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Fr. Horák. Zpráva o svozu... - NA, SÚC, 56 ; Zpráva Státní knihovny z 30.5. 1952, tamtéž. Tyto prameny
hovoří o „soudruhu Márovi“. Hypoteticky i když nepříliš pravděpodobně mohlo jít také o kněze Jana Máru
(nar.1912), člena Katolické akce spolupracující s komunistickou vládou a dlouholetého ředitele Charity spravované tehdy státem.
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Dopis Ústředního národního výboru hl.m. Prahy pro SÚC z 19.12.1950 - NA, SÚC 108.
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ponechány na místě, zato skříně v příruční bibliotéce přízemí popisované jako „prosté dřevěné regály v ceně 5000 Kčs“ byly odvezeny do Státní knihovny. 554)
V roce 1952 byla pracovníky Státní knihovny provedena revize historického fondu
podle stávajících soupisů. V následujícím roce začali její zaměstnanci s novou katalogizací
františkánského fondu, která však byla v roce 1957 restriktivně zastavena. Jejím výsledkem
tak je jen neúplný soupis a torzo lístkového katalogu.555) V roce 1960 vytvořil knihovník
Státní knihovny Dalibor Balcar soupis prvotisků františkánské bibliotéky, který byl v témže
roce publikován. 556) Některé svazky byly v průběhy správy Státní knihovny podrobeny
restaurátorským zásahům. 557) Prostory barokní bibliotéky nebyly sice podobně jako samotné fondy svým správcem zcela opomíjeny, přesto se jim nedostávalo dostatečné péče. Na
sklonku 80. let panovala v sále výraznější vlhkost (údajně do 75% RV), v opuštěných
a nevětraných prostorách se rozšířily plísně a dřevomorka. Mimoto byla snad stavbou metra narušena statika budovy, čímž došlo k mírnému propadu podlahy a odchýlení knižních
skříní od stěn.558)
Knihovní fond byl františkánům předán na základě zákonného potvrzení řeholního
majetku v první polovině 90. let. Především díky ponechání fondu na místě nedošlo
v důsledku nešetrných stěhování k vážnějšímu poškození knih a sbírka se zachovala jako
organizovaný celek. 559) V důsledku výše popsaného stavu ale musel být celý sál opraven,
přičemž byly knihy na čas vystěhovány. V polovině 90. let byly takto zrestaurovány dubové knihovní police a vyměněna parketová podlaha. Při návratu knih zpět k nim přibyly také
části fondů z jiných klášterů (Turnov, Votice, Zásmuky aj.) vrácené františkánům, část
těchto fondů je uložena na jiných místech v klášteře.
Na sklonku 90. let zpracovala Milada Svobodová soupis rukopisů původem od pražských františkánů ponechaných jako deponát řádu v depozitáři Národní knihovny. 560) Většina rukopisů je novodobých, nejvíce z 18. století a jedná se nejčastěji o různé zápisy přenášek nebo teologické traktáty. Několik manuskriptů je i středověkých, byť se zpravidla
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Chlíbec, 1990, s. 197.
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Svobodová, 2000. O rukopisech viz též Tošnerová (ed.), 2004, s. 203-205.
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dostaly k františkánům až během 17. a 18. věku.561) Mezi nejvzácnější patří latinská, tzv.
Miličínská Bible z let 1380-1389 získaná z daru Martina de Hoeff-Huerta (viz výše). Rukopis je zdoben zejména četnými iniciály s figurálními motivy. Přestože nebývaly příliš
hluboce umělecky ceněny, nepostrádají soudobý půvab. Písařem Bible byl Mikuláš z Písku
(Nicolaus de Arena) a kodex vznikl pro potřeby farního kostela v Miličíně. 562) Z miličínské
farní bibliotéky pochází také iluminovaný homiliář o svatých napsaný asi po roce 1391.
Nejstarším manuskriptem, jehož základ pochází z 1. poloviny 13. století je Evangelium
podle sv. Lukáše, druhé místo zaujímá kodex dekretů benediktina Graciána (†1150) - základů středověkého kanonického práva, které zpracoval Petrus Hispanus, pozdější papež
Jan XXI. Rukopis dokončil roku 1300 písař Lucas Rector v italské Bologni. 563)
Z liturgických rukopisů stojí za zmínku graduál a žaltář se zpěvníkem ze sklonku 15. století
z pera řádového písaře Matyáše z Retzu nebo jiný graduál datovaný před rok 1476.564)
V roce 2000 začala prací Jana Kašpara nová katalogizace fondu v uloženého
v barokním sálu v elektronické podobě, v roce 2004 byl fond definitivně uspořádán. Obsahuje asi 10 500 starých tisků, 118 jistých prvotisků,565) více než 300 vesměs novověkých
rukopisů, z nichž asi polovina je deponována v Národní knihovně, asi 1000 knih
z 19. století a zhruba 1300 svazků periodik a příručních děl. 566)
Těsně před druhou světovou válkou vzniklo v Praze - Spořilově ještě další sídlo františkánů při chrámu tehdy ještě blahoslavené Anežky Přemyslovny. V roce 1938 začala
stavba nové rezidence, kde pobývali obvykle dva kněží a jeden laik. Původně měli zřejmě
pouze své osobní knihovničky, v případě bratra laika bylo dohlíženo na jeho řádnou du-
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Srov. Svobodová, 2000.
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NK, deponát františkánů, sign. Ai1. 375 ff., 47x30 cm. Reprodukce miniatur viz např. Beneš et. al., 2004.
Více o rukopise viz Svobodová, 1998. Z daru Martina de Hoeff Huery pochází také dvousvazkový homiliář
Henrica von Bitterfeld - viz výše.
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Dekrety jsou ještě doplněny komentáři kanonického učitele Bartoloměje z Brescie (†1258), pergamen,
iluminováno, 399 ff., 45,5x40 cm - NK, deponát františkánů, Li1. Popis a jedna reprodukce viz Kašpar, Jan in
Beneš et al., 2004, s. 15-17. Lukášovo evangelium je uloženo tamtéž, sign. Be2.
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Podrobněji rukopisech Matyáše z Retzu viz výše v kapitole o Reformovaných františkánech v období
rukopisné knihy, další zmíněný graduál má sign. Ng2. Z 15. století dále pochází: Glossa ordinaria super Epistolas beati Pauli apostoli (1409, písař Jakub, plebán v Bělé, , sign. Bf9), Kodex děl Petra Damianiho (perg.,
lat., ilum., 292 ff., 51,5x33 cm, sign. Ci2, věnováno r. 1619 od děkana metropolitní kapituly v Praze Kašpara
Arsenia z Radbuzy), Bartholomeus de Sancto Concordio Pisanus. Summa de casibus conscientiae (1461,
Zwickau, ornament. inic., sign. Lf8).
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Další nedatované se zatím nepodařilo potvrdit.
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Podrobněji o novém katalogu a organizaci fondu po roce 2000 viz Kašpar, 2005, s. 249-250 nebo týž,
2006, s. 398. Viz též Tošnerová (ed.), 2004, s. 203-205.
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chovní četbu.567) Samotnou konventní knihovnu zde zbudoval až v 1. polovině 40. let představený Jan Evangelista Urban. Zřízena byla někde v prostorách „pod kostelem“ a za 2200
korun P. Urban pořídil novou podlahu, vymalování, skříně, knihy a jejich vazby. 568) Bližší
osud a rozsah jistě nevelkého moderního fondu po dubnu 1950 se zjistit nepodařilo.

Praha - Staré Město, klášter Menších bratří/minoritů Na Františku
Sdružený konvent bratří a sester sv. Františka byl založen královskou dcerou
sv. Anežkou Přemyslovnou někdy na počátku 30. let 13. století. Mužský klášter je o pár let
mladší než konvent chudých sester, původně stál na jeho místě špitál. Úkolem řeholníků
byla mimo jiné duchovní péče o sestry. Proč tímto úkolem nepověřila sv. Anežka již fungující komunitu u chrámu sv. Jakuba bývá vysvětlováno, že tito se již příliš odklonili od původního zakladatelova úmyslu chudých řeholníků bez majetku, a proto se abatyše rozhodla
založit komunitu novou. Klášter na Františku byl skutečně sídlem bratří toužící po reformování řádu a jeho návratu k chudobě, zatímco řeholníci u sv. Jakuba, lidově proto zvaní
„jakobíni“, žili v dispensí umírněném prostředí. Stavba klášterního areálu Na Františku,
obsahujícího řeholní dům klarisek i Menších bratří, začala patrně roku 1231, o tři roky
později jej přijímá pod svou ochranu král Václav I. a zároveň byl i vysvěcen kostel. Stavba
ovšem s největší pravděpodobností ještě hotova nebyla, i když podle legendy byl dobrovolných dělníků odmítajících mzdu nadbytek a dílo mohlo jít rychle. Oba kláštery měly svou
vlastní kvadraturu - čtvercovou rajskou zahradu lemovanou ambitem nad níž byly umístěny
jednotlivé celly. Snad zde fungovala i klášterní škola, v roce 1401 je v konventu doložen
lektor Vít a o tři roky později zase lektor Marek.
Ihned po smrti Václava IV. začali husité ničit pražské kostely a kláštery. V září 1419
byly vyhnány také klarisky spolu s minority z Anežského kláštera. Stejně jako v případě
sv. Jakuba vznikly v budovách zbrojnice pro zbraně povstalců a mincovna, jimž jako materiál sloužily kostelní poklady, mužský konvent byl pobořen. V 30. letech se ale bratři
i sestry vrátili, ovšem dům již nedosáhl takový rozkvět jako dříve, také počet řeholních
osob byl menší. V roce 1556 zde pobývali pouze dva minorité a dvě nebo tři řeholnice,
proto tehdy ženský klášter získali dominikáni a o dva roky později k němu s podporu krále

567

Bratr laik „sám horlivě a pravidelně čet tomuto účelu [i.e. duchovnímu vzdělávání] určené knihy“, viz
hlášení provincialátu (archivio inserenda) - NA, ŘF, 2593.
568

„Bibliotheca instructa est sub ecclesia (pavimentum, pictura, scrinia, libri, ligatura) ... 2200 Kč,“ tamtéž.
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Ferdinanda také mužský dům. Přes odpor svatojakubského kvardiána byl pozemek domu
bratří rozdělen a rozprodán pro měšťanské domy, původní objekt kláštera se zachoval pouze fragmentárně ve zdech a základech těchto domů.569).
Do zdejšího mužského kláštera bývá zařazováno jedno z nejvýznamnějších klášterních skriptorií a iluminátorských dílen v Čechách ve 13. století.570) Nejen z vlastní písařské
činnosti, ale jistě také z darů například spřízněného královského rodu nebo i nákupem prostřednictvím klarisek vlastnících také polnosti se bibliotéka Menších bratří rozrůstala, byť
o ní nemáme zatím přímé zprávy.
Spolu s vyhnáním řeholníků a pobořením objektu v roce 1419 zanikla snad i větší
část knihovny, ačkoli několik jednotlivin jako např. Františkánskou Bibli se zřejmě podařilo prchajícím řeholníkům odnést. Po převzetí objektu dominikány v 60. letech 16. století
získal řád kazatelů patrně také pozůstatek minoritské knihovny, o níž odcházející řeholníci
bez duchovní a osobní motivace asi nejevili zájem. Inventář kláštera a kostela zpracovaný
již dominikány v roce 1574 na žádost arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice eviduje
celkem 56 knih nepočítaje v to liturgické kodexy umístěné v chrámu či zakristii. 571) Podle
četných uvedených děl minoritských a františkánských autorů i jejich řádové liturgické
knihy se přinejmenším z větší části jednalo o pozůstalou knihovnu minoritů.
V letech 1626-27 se k pravému vltavskému břehu vrátily klarisky, konvent již ale neoplýval slávou jako ve středověku a často marně sháněl dobrodince pro potřebné opravy.
V lednu 1782 byl konvent sester zrušen, 9. srpna téhož roku pak knihovník Karel R. Ungar
převzal z jeho pozůstalosti jednu truhlu s knihami. 572)

569

Srov. Joachimová-Líbal, 1956.

570

Podrobněji viz výše v kapitole o knižní kultuře Menších bratří ve středověku.

571

Inventarium omnium rerum, tam Ecclesiae, quam Monasterii s. Agnetis Pragensis, Ordinis … Praedicatorum … 1574 - NA, Arcibiskupství pražské, C 117/6, kart. 2092, s. 562-577. Viz Soukupová, 1989, s. 158.
V zakristii se kromě dalšího bohatého liturgického náčiní nacházely 3 misály, 2 graduály, antifonář, 3 žaltáře
a starý a nový breviář.
572

NA, České Gubernium, Publ. 1774-1783, F2 / 21 / 6, karton 677. Viz Soukupová, 1989, s. 254.
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Praha - Staré Město, klášter Menších bratří/minoritů u chrámu sv. Jakuba
Stavbu nejstaršího konventu bratří v českých zemích začal údajně roku 1229 král
Václav I., který sem někdy v letech 1232-34 uvedl řeholníky z Mohuče.573) Okolo roku
1280 zde byl představeným Petr Odranec, později zpovědník bl. Kunhuty, v pověsti svatosti uctívaný zejména v Polsku. Dne 11. srpna 1316 celý konvent vyhořel, na jeho celkovou
přestavbu přispěla královna Eliška Přemyslovna, její choť Zikmund Lucemburský,
a zřejmě jeho syn Karel IV., neboť chrám i konvent byly údajně nově vysvěceny až roku
1374.574) To ovšem neznamená, že by konvent padesát let nefungoval, někdy před rokem
1336 zde byla založena klášterní studia a minoritští lektoři si také díky osobní náklonnosti
Karla IV. získali zvláštní postavení na nové pražské univerzitě.575)
Několik desetiletí velkého rozkvětu díky hmotné podpoře i společenskému klidu
a rozkvětu ukončily husitské bouře. Životy řeholníků byly sice zachráněny díky ochraně
příslušníků cechu řezníků, přesto ale museli konvent opustit a ten byl spolu s chrámem obsazen, poničen a využíván jako pevnost. V roce 1436 se minorité pod ochranou císaře Zikmunda a se svolením městské rady vrátili do kláštera opraveného na náklady města. To
však bylo stále reformačně naladěné, a tak podruhé byli minorité stejně jako řeholníci
z ostatních klášterů vyhnáni při protikatolickém povstání v září 1483. Ale i po svém návratu roku 1496 stále naráželi na odpor i ozbrojené útoky utrakvistických Pražanů, vedlo se
jim těžko a klesala také řeholní morálka bratří. Drancování chrámu proběhlo například
v roce 1521, další škoy způsobil také dvojí požár objektu v letech 1558 a 1596.576) Naposledy pomohli řezníci minoritům od povstalých Pražanů v únoru 1611, případné škody na
nově a honosně opraveném kostele či klášteru nejsou známy.
I přes nesnadnosti 16. věku byla při pražském konventu papežem Sixtem V. v roce
1588 ustanovena studijní Kolej sv. Bonaventury pro vzdělávání minoritských řeholníků
v teologii, zřejmě již od počátku sloužící nejen bratřím z české provincie. Již samotné usta-
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Pokračovatelé Kosmovi. Praha, 1974, s. 99; Annales Bohemiae 1196-1278 publ. v Fontes rerum Bohemicarum, tom. II/1, Pragae 1874, s. 282-303.; Olomoucké nekrologium vydal Neumann, 1936, s. 30. Brněnská
kronika Impekhovena - viz Kłoczowski, 1992. Srov. též Poche, 1942; Buben, 2006.
574

Kronika Beneše Krabice z Weitmile, vyd. Josef Emler in Fontes rerum Bohemicarum, tom. IV, Pragae
1884, s. 459-548.
575

Podrobněji viz výše, kapitola o Knižní kultuře Menších bratří / minoritů ve středověku..
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Poche, 1942.
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novující papežské konstituce koleje577) pamatovaly v duchu jejího patrona sv. Bonaventury
také na knihy pro studium. Každému členovi koleje kromě svolení k vlastnímu pokoji
a dalším potřebným nezbytnosti povoluje také mít i knihy. Pro vlastní potřeby včetně oblečení a knih měl každý student dostávat ročně 22 zlatých, za což si při troše uskromnění
mohl výjimečně koupit i nějakou knihu nebo spíše častěji papír a inkoust pro vlastní opisování. Nemáme zmínku o tom, že by Kolej sv. Bonaventury měla nějakou společnou bibliotéku, třeba studijního typu s čtecími pulty, spíše se podle zmíněných konstitucí zdá, že bylo
upřednostňováno vlastnění potřebných učebnic samotnými studenty, aby jim mohla být
literatury kdykoli k dispozici a to v studijním klidu vlastní cely.
Jako hlavní předmět teologického vzdělávání na koleji ustanovil Pius V. studium
Písma a v návaznosti na to předepsal regentovi koleje, aby „okolo deseti studentů vždy učil
podle výkladů sentencí Petra Lombardského, zato přednášek (učebnic) jiných teologů by se
měl vyhýbat.“ Lombardského sentence používali studenti v pražském klášteře u sv. Jakuba
už v polovině 14. století,578) a jako základní studijní literatura se udržely až do novověku.
Regent koleje však dle svého uvážení mohl upustit od jednoho svazku čtyřdílných Sentencí
a nahradit ho jinými svými materiály. Sami posluchači pak měli ustanoveny každodenní
disputace nad tématy z těchto knih, aby se co nejlépe zhostili jejich obsahu.
Zřejmě při nepokojích namířených proti pražským řeholníkům na počátku 17. století
byla činnost koleje přerušena. K opětovnému obnovení došlo až v roce 1622 zásluhou italského minoritského misionáře Jeronýma Lappi. Tento horlivý protireformační agitátor pochopil, že znovuotevření studií může dobře napomoci v boji proti nekatolíkům beze zbraní
a přiměl Ferdinanda II., aby založil při konventu filozoficko-teologickou kolej
a hospodářsky ji zajistil. 579) O rok později papež Řehoř XV. udělil koleji právo udělovat
akademické tituly. Kolej kromě tradičního pojmenování ke cti sv. Bonaventury získala
jméno „Ferdinandeum“ podle císaře, který ji hospodářsky zajistil a mohl též zařídit její
inkorporaci do pražské univerzity. Podle císařovy zakládající listiny byla tehdy kolej určena pro 12 minoritských studentů zejména tuzemského původu, tedy Čechů a Němců a dva
profesory teologie. Zatímco dříve umožňovala pouze získání titulu bakaláře teologie, od
této doby bylo kolegium nejvyšším stupněm v systému teologického vzdělání
577

Constitutiones Collegii s. Bonaventurae a s. D.N. Sixto V. instituti anno 1588. Tiskem vydáno v Římě v r.
1590. Dochováno např. v NA, Arcibiskupství pražské, inv.č. 2045.
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Srov. rukopis napsaný r. 1360 v pražském konventu (NK, signatura III.B.10), blíže popsaný výše
v kapitole Knižní kultura Menších bratří / minoritů ve středověku.
579

Sousedík, 1989.
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v minoritském řádu, nabízelo tříletá studia a mělo právo udělovat titul magistr a doktor
teologie. Další minoritská kolegia sídlila v 17. století v Římě, Assisi, Padově, Boloni, Neapoli, Maltě, Köllnu a Krakowě.580) Kolej měla mnoho společného s univerzitou. Podle podobných konstitucí schválených císařem roku 1630 to byla kromě práva udělovat vyšší
tituly také funkce stálého rektora koleje, kterou zastával byl pražský arcibiskup, fakticky
ale kolej řídil regent z řad minoritů. Udržována byla z královské komory z nařízení Ferdinanda II. částkou 1200 kop a od roku 1623 po naléhání řeholníků 2000 kop grošů ročně,
k čemuž je nutno přičíst zisk z několika polností a fundace dalších dobrodinců. Vznik studií
přinesl také novou stavební aktivitu v klášterním areálu, v roce 1627 byl postaven nový
dormitář. Přes původní snahu o zřízení studia pro české a německé řeholníky měli na koleji
stálou převahu Italové, včetně jejich regentů a kvardiánů a kláštera, například v seznamu
bakalářů datovaném někdy před rokem 1640 nefiguruje žádný Čech.581). S postupujícími
lety klesala ochota a štědrost fundátorů včetně císařského rodu, přesto minoritská kolej
fungovala kromě několikaleté přestávky po požáru v roce 1689 až do josefínských osvícenských reforem, poslední promoce se konala v klášterním chrámu v roce 1783.582)
Kostel i konvent byly včetně vybavení z větší části zničeny 21. června 1689 při požáru židovského a Starého města zažehnutého francouzskými paliči a proto zvaného „francouzský oheň“. V kostele se zřítila klenba, poničila všechno vybavení. V následujících
dvanácti letech pak vznikla nová barokní stavba za celkové náklady 40 tisíc zlatých. V roce
1754 vzňal chrám znovu. Na klášterní bibliotéku již zřejmě plameny nedosáhly, ale zničeny byly téměř všechny hudební rukopisy minoritského skladatele Bohuslava Matěje Čer-
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Irirarte, 1984, s. 153; Holzapfel, 1909, s. 606. Nižšími stupni v minoritském vzdělávání byly semináře
vyučující základy teologie a filozofie a gymnázia nabízející logiku, fyziku a metafyziku a akademický titul
bakalář. Knižním dokladem existence pražských studií a zároveň zde působících Italů jsou například zápisky
z aristotelovské fyziky přednášené roku 1667 doktorem teologie Blažejem Antonínem z Milána (de comitibus
a Milano) - knihovna minoritů u sv. Jakuba, sign. VII 122, filozofické disputace a kvestie magistra studií
a představeného kláštera Angela Dice (1704, 1706; sign. VII 130, VII 83) a další rukopisné učebnice filozofie, logiky, aritmetiky, moralistiky, dogmatiky. Text zřizovací listiny Řehoře XV. dochován v NK, sign.
VI.E.24. Podrobně o koleji viz Haasová, 1958.
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NA, Arcibiskupství pražské, inv.č. 2045.
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Haasová, 1958; Buben, 2006, s. 173-175. Pro ilustraci v roce 1735 působilo české provincii (po oddělení
Moravy) celkem 33 minoritů magistrů teologie, z toho 15 jich bylo absolventů pražské Koleje sv. Bonaventury. Na ní v témže roce již studovali pouze 4 bakaláři teologie - NA, Arcibiskupství pražské, inv.č. 2045.
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nohorského.583) Minoritský chrám byl v 18. století také působištěm řádových kazaztelů,
z nichž vynikal zejména Matthias Fischer, německý kazatel okolo roku 1749.584)
Během josefínských reforem poklesl počet obyvatel konventu asi na třetinu, jeho
numerus clausus byl stanoven na 18. Důsledkem toho zůstala severní část konventu nevyužita a v roce 1841 byla prodána městu. V roce 1950 zde žili pouze tři kněží a dále několik
světských osob, v 90. letech minulého století byl řeholní dům minoritů opět obnoven novou
komunitou bratří.
Již od počátku nebo záhy poté měl pražský konvent u sv. Jakuba jistě i svou bibliotéku, své vlastní knihy užívali zřejmě i někteří místní řeholníci. Velký rozkvět bezpochyby
nastal v souvislosti s klášterní školou doloženou roku 1336. Hypoteticky můžeme uvažovat, že studia měla i svou vlastní knihovnu se studijními pulty s připoutanými učebnicemi
z různých oborů, lektoři zde psali své traktáty a studenti zápisky a poznámky. 585) Jedná se
však pouze o domněnky, neboť husitské a utrakvistické nepokoje spolu s plameny zničily
veškeré písemné památky kláštera z období středověku a renesance.
Rovněž uklidnění poměrů v pobělohorském období a tehdy založená klášterní kolej
se nutně musely projevit také na konventní knihovně a dalších knihách nacházejících se
a užívaných v řeholním domě. Kromě nákupů knih můžeme opět předpokládat písařské
aktivity lektorů i studentů, o nichž však zatím nemáme přesnější doklady. Část knih snad
také padla za oběť zmíněném „francouzskému ohni“ v roce 1689, i když ani toto není spolehlivě prokázáno.586)
První prokazatelné zmínky o umístění knihovny pochází až z roku 1772. Tehdy bylo
nad gotickou čtvercovou sakristií přiléhající k severnímu boku presbytáře přibudováno
první patro určené pro uložení knih. O padesát let později než v brněnském konventu zde
byla bibliotéka umístěna na tradičním místě blízko svatostánku, s nímž se ale v této době
vrcholného a pozdního baroka již setkáváme jen zřídka. 587)
Knihovně byla také věnována náležitá péče, takže v roce 1794 mohl J. Schaller ve
svém místopise Prahy napsat: „Člověk narazí v tomto klášteře na krásnou a bohatě zaříze583

Viz jeho heslo v Ottově slovníku naučném.
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Tiskem u Johanna Friedricha Rüdigera v Praze roku 1749 vyšly jeho u sv. Jakuba přednesené sobotní
promluvy o utrpení a kajícnosti „Diluvium dolorum, et mare amorum, Sündfluth der Schmertzen...“
585

Srov. též výše v kapitole Knižní kultura Menších bratří / minoritů ve středověku.
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Srov.též Tošnerová (ed.), 2004, s. 209.
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O nové knihovně viz Poche, 1942, s. 26; Buben, 2006, s. 175. Pro umístění biblioték obecně srov. Lehmann, 1957 a týž, 1966 nebo Baur-Heinhold, 1972.
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nou knihovnu, která obsahuje kromě několika rukopisů bezmála 13 tisíc svazků.“588) Podle
tohoto údaje by tehdy šlo o největší knihovnu náležící konventu jednoho z františkánských
řádů v českých zemích, jejíž rozsah byl srovnatelný s tehdy již zabavenou sbírkou klementinských jezuitů,589) číslo je ovšem o dost vyšší než uvádějí pozdější prameny. Vzhled bibliotéky na počátku 19. století lze alespoň částečně rekonstruovat ze soudobých klášterních
inventářů.590) V místnosti se nacházely tři velké knihovní skříně s policemi, tři „knižní“
stoly z měkkého dřeva a jeden přemístitelný čtecí pult. Skříně byly uzavíratelné na zámek
a zdobily je „sochařské práce", zřejmě dřevořezby. Inventář z roku 1839 slibuje též brzké
dokončení knihovního katalogu, zda však byl zpracován, se nepodařilo dohledat. Jak byly
knihy roztříděny a zpracovány víme až z 80. let 19. století. Tehdy byl celý fond utříděn
kvardiánem Václavem Alexou do 26 věcných skupin a zároveň sepsán do svazkového katalogu.591) Někdy do roku 1900 k němu podle adresáře knihoven monarchie přibyl ještě moderní lístkový katalog evidující okolo 8 tisíc svazků.592) Zcela odlišné údaje uvádí ale
v roce 1904 přehled několika církevních knihoven od J. Šťastného.593) Fond měl mít velikost jen 4-5 tisíc svazků včetně časopisů z 19. století a neměl být utříděn a zpracován, což
údajně sliboval do budoucna tehdejší kvardián P. Škrda. Snad se v tomto případě jednalo
nedorozuměním o novou příruční bibliotéku, která ale není jinak doložena. V roce 1905
byla konventní knihovna obohacena o část osobní pozůstalosti velkého příznivce vědeckého poznání a knihovníka minority Karla Vodičky. Přestože zemřel zmíněného roku v Praze
u Milosrdných bratří a předtím snad ještě nějaký čas pobýval u sv. Jakuba, patrně větší část
ze svých asi 500 knih ponechal již dříve v Českém Krumlově (viz).
Někdy zřejmě během první poloviny 20. století byl také historický fond přemístěn
z původní místnosti nad sakristií na jiné místo v klášteře.594) Zlodějská ruka se v této době
nevyhnula ani pražským minoritům. Konkrétně někdy na sklonku první světové války nechali řeholníci opravit střechu kláštera a pokrývači získaní jistým profesorem Lánikem titulovaném jako "odcizitel" vnikli také do zřejmě nezajištěné bibliotéky. Docela úspěšně si
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Schaller, 1794, s. 151.
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Ta údaj v roce 1500 obsahovala „přes 15 000“ svazků. Viz
Tobolka, Zdeněk Václav. Národní
a universitní knihovna v Praze její vznik a vývoj. 1, Počátky knihovny až do r. 1777. Praha, 1959, s. 66.
590

Z let 1819 a 1839 - NA, Minorité Praha, rkp. 214 a 218.
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Haas, 1947, s. 27-28.

592

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 173.

593

Šťastný, 1904, s. 429.

594

Srov. Poche 1942, s. 26.
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vybírali podle vnějšího vzhledu nejvzácnější knihy, takže pozdější zprávy zmiňují zejména
ztráty rukopisů a prvotisků či obecněji „mnoha cenných svazků.“ Ukradené knihy pak byly
údajně nabízeny v pražských antikvariátech. 595) Také později, zřejmě v období druhé světové války zaznamenal minoritský fond úbytky. Na sklonku 30. let obsahoval fond asi deset
tisíc svazků včetně několika set rukopisů.596) Z nich nebylo při revizi prováděné roku 1941
nalezeno 24 a o šest let později dokonce 155 svazků, jejichž další osud není znám. 597)
Při zrušení kláštera v roce 1950 měli řeholníci zřejmě zvlášť oddělen historický
a moderní aktuální fond nebo byly knihy takto rozděleny záhy po odvezení řeholníků
v dubnu téhož roku. Staré knihy v počtu zhruba 5 tisíc svazků byly zřejmě odvezeny jako
součást svozových fondů, i když soudobé nalezené prameny o této události mlčí. Na místě
byly ponechány novější knihy v 19. a 20. století v přibližně stejném počtu, které pak byly
někdy mylně považovány za celý klášterní knižní fond.598) O ponechání těchto knih na místě „pro potřeby farního úřadu“ požádal dřívější místní představený a farář u sv. Jakuba
František Tripský, jemuž byla správa farnosti ponechána i po zrušení konventu, přinejmenším v roce 1952. Národní a universitní knihovna neměla námitek vůči ponechání těchto
moderních titulů, jejichž cenu odhadla na 5 tisíc Kč, a o náboženskou literaturu nestála ani
jiná instituce, proto bylo žádosti vyhověno a knihy zde zůstaly k dispozici farářům. 599)
Při vracení zabavených knih v 90. letech minulého století uložili řeholníci
v pražském konventu i svazky původem z jiných konventů, které byly vzájemně smíšeny
bez ohledu na původní provenienci. 600) Původní pražský fond má dnes okolo osmi tisíc
svazků z 15.-19. století rozdělených do původních oborových tříd a kromě toho
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Haas, 1947, s. 27-28, podle sdělení tehdejšího kvardiána Alfonse Lhotského; Zpráva NK z 22.4.1952 NA, SÚC, 56 („Nejvzácnější knihy byly podle udání kvardiána Tripského z knihovny odcizeny po 1. sv.
válce prof. Lánikem za pomoci pokryvačů.“); Lifka, 1936, s. 59 („Die Inkunabeln wurden in den Nachkriegswirren gestohlen“).
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O velikosti fondu viz Lifka, 1936, s. 59. O revizi, při níž byla odhalena ztráta 24 rukopisů, viz Haas, 1947.
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Haas, 1947, s. 27-28.
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Srov. Horák, Fr. Zpráva o svozu… 31.3.1952 - např. NA, SÚC, 56; týž, 1966, s. 229; Kučera, 1997.
O plánovaném odvozu cca. 4 tisíc knih do skladů Národní a universitní knihovny viz Stručná zpráva o svozu
Klášterních knihoven z 20.6.1950, nepodepsáno - NA, SÚC, 56.
599

Tamtéž, viz též zpráva pražské Universitní knihovny podepsaná jejím ředitelem Václavem Čejchanem
z 22.4.1952 - NA, SÚC, 56.
600

Podle popisu v Tošnerová (ed.), 2004 (s. 209-212) se jedná o knihy původně z Mostu, Jihlavy, Krnova
a Opavy. Snad z výjimkou Mostu se ale jedná pouze o torza celých fondů nebo knihy, které se do pražského
konventu dostaly již někdy před rokem 1950 v rámci výměny knih mezi jednotlivými konventy. Jihlavský
fond byl totiž fyzicky navrácen brněnskému klášteru a opavské knihy byly uloženy v tamějším konventu nebo
zůstávají ve správě knihovny Slezského zemského muzea.
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12 prvotisků a 184 novověkých rukopisů datovaných od 16. století. 601) Většinu z nich tvoří
školní skripta či učebnice z 18. století, nejspíš pozůstatek Kolegia sv. Bonaventury. Ještě na
počátku 20. století se v minoritském fondu nacházelo také osm rukopisů ze 14. nebo
15. století, dnes nezvěstných. 602) Zda k jejich ztrátě však došlo během opakovaných krádeží
ještě za pobytu minoritů v klášteře nebo až po jejich deportaci na jaře 1950 není známo.

Prostějov, hospic kapucínů
Prostějovský hospic patřil mezi nejmenší rezidence kapucínského řádu. Jeho vznik
v polovině 18. století nebyl nijak snadný, kapucíni pomáhali v duchovní správě ve městě,
museli však pěšky docházet z Olomouce. Proti zřízení konventu se tehdy postavila císařovna Marie Terezie i olomoucký biskup kardinál Troyer. Císařovna svolila až na druhou žádost provinciála z roku 1755 pod podmínkou, že hospic nebude nikdy přeměněn na klášter.
31. května 1756 byl položen základní kámen a stavba byla díky mnohým menším darům
brzy dokončena. Hned nato byl vedle postaven kostel sv. Barbory. Konvent byl v roce 1786
zrušen, poté zde sídlil c.k. vojenský vzdělávací ústav a od roku 1887 chudobinec, kostel
tehdy na čas uzavřený slouží i dnes jako farní.
Více než polovinu všech shromážděných knih, celkem 272 svazků získal hospic
v roce 1759 odkazem od jediného dárce - Karla Josefa Bezruče, děkana v Králíkách. Bezruč dříve působil jako farář ve Vrahovicích jen několik kilometrů východně od Prostějova.
S kapucíny z města se tedy patrně dobře znal a byl jejich sympatizantem. Mezi jeho knihami byla především kazatelská literatura v latinském, německém i českém jazyce.603) Další knihy, mimo jiné deset svazků Bullarium Capucinorum, pořídil v roce 1767 superior
Maximinus Seiser z Litomyšle. 604)
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Tošnerová (ed.), 2004. Výběrový soupis rukopisů tamtéž na str. 210-212.

602

Viz Neumann, 1928. Ze středověkých nebo renesančních rukopisů jsou výslovně jmenovány: „Kázání,
Origenovy Commentaii ad Scripturam, De vitiis, In epistolas canonicas, Postilla Alberti de Padua. Rkp.
č. 152 a 158: Concilia. č. 33: Historia ecclesiastica (14. stol.), č. 153: Kázání. Č. 137: Tractatus theologici.
rkp. 35. Tractatus theol. -scholastici. Rkp. VII 25 b (15 stol.): Postilla Alebti de Padua (písař Wenceslaus de
Radnycz. Istum librum comparavit dom. Wenceslaus, Ord. S. Augustini de Tusta). Dále se v knihovně nacházela jedna pamětní kniha konventu.
603

Seznam darovaných knih potvrzený provinciálem Firmiánem z Neustadtu ve Falcku - MZA, Kapucíni
Prostějov, signatura A9. Čtyřstránkový Soupis je otitulován jako Specificatio librorum hospitio Prostanensi
Patrum Capucinorum 1759, což mate, že se jedná o katalog celé knihovny.
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Poznámka o superioru i daru děkana Bezruče v Kapucínských análech, sv. 22, 1767, s. 75.
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Velikost knihovny se postupně rozrostla na asi 500 svazků, což se dovídáme
z událostí po zrušení hospice na počátku roku 1786. 24. února téhož roku požádal Jan Alois
Hanke o prodej všech knih v aukci, neboť v olomoucké lycejní bibliotéce pro ně není dost
místa. Vyjadřuje se o nich takto: „Knihy jsou jen nudná asketika, these a nicneříkající filosofie.“605) I když Hankeho charakteristika byla zřejmě jako i jinde přehnaná, aspoň zčásti
pravdě odpovídala. A není divu, malý hospic byl zařizován spíše z knih nepotřebných jinde
a stěží se zde dlouhodoběji objevil zkušenější knihovník. Při další probírce fondu v březnu
byl ale J.A. Hanke ještě kritičtější, všechny knihy označil jako bezcennou změť (Wust)606)
a lze předpokládat, že skončily vesměs jako makulatura.

Roudnice nad Labem, klášter kapucínů
Kapucínský klášter v Roudnici vznikl a fungoval pod záštitou rodu Lobkowiczů. Sám
Zdeněk Vojtěch Popela z Lobkowicz, nejvyšší kancléř českého království se v roce 1612
obrátil na řád s žádostí o usazení bratří ve městě. Úmysl schválila kapitula v Linci, do města byli posláni první dva řeholníci a 3. května 1615 položil pražský arcibiskup Jan Lohelius
základní kámen konventu. Stavba se v důsledku třicetileté války protáhla až do roku 1628,
tehdy ale vzniklo jen jedno křídlo, chodba ambitu obíhající dvůr a lavatorium. Celá kvadratura byla až výsledkem přestavby v letech 1717-20. Konvent přečkal josefínské reformy
a v poněkud menším obsazení fungoval až do roku 1950. Na jaře 1951 byly budovy obsazeny pro účely vojska, které je využívalo do roku 1994, od té doby chátrají. Kostel
sv. Václava sloužil pro bohoslužebné účely do března 1952.
V archivních materiálech nalézáme pouze zlomkovité údaje o knihovně. Můžeme jen
předpokládat, že její velikost byla v 17. století řádově několik set svazků, někdy
v 1. polovině 18. století se jejich počet přehoupl přes tisíc. Není znám důvod, že by se měla
nějak obsahově odlišovat od jiných kapucínských fondů. Jediným známým dobrodincem
byl farář Kryštof František Sieber, který bratřím roku 1725 odkázal v poslední vůli neznámý počet knih. 607)
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ZA Opava, pobočka Olomouc, fond Státní vědecká knihovna Olomouc, rok 1786, č. 9.
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Schubert, 1900, s. 331. Probírku fondu provedl Hanke údajně v březnu 1786, podle následujících informací je však zřejmé, že byl s jeho obsahem seznámen již dříve.
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Pozůstatkem tohoto daru je prvotisk Pseudo-Petrus de Palude. Sermones Thesauri novi de sanctis. Nürnberg, 1496. (Kapucínský fond v Muzeu knihy ve Ždáru n.S., sign. č. 58, viz Jakšová-Brodský, 1986)
s dedikačním přípisem, kde je P. Sieber charakterizován jako „curatus R…bitschensis“ (nečitelné).

508

V roce 1768 byl na základě rozhodnutí definitoria poslán do Roudnice řádový knihovník a historik Jakub Pohl z Brtníků, aby sepsal historii konventu.608) Snad působil
i v knihovně, neboť v Roudnici pobýval i před svou smrtí, o tom však nemáme důkazy.
Dobrým knihovníkem byl určitě kvardián Sulpitius Charius z Rakovníka. V roce 1777 mu
totiž kníže Filip Lobkowicz svěřil do péče svou cennou zámeckou knihovnu, aby ji dal do
pořádku, sepsal a měl u sebe její klíč. Lobkowiczká knihovna byla od roku 1734 prosta
jakékoli údržby, svazky byly v nepořádku, několik set jich leželo v zámeckých pokojích na
zemi. Nesnadný úkol nápravy i odpovědnost držení klíče by stěží kníže Filip svěřil někomu
neznalému a bez zkušeností.609) Okolo roku 1810 působil v klášteře jako knihovník
a archivář bratr Kašpar Boušek (Bauschek)610) a v roce 1825 byl fond zpracován do svazkového katalogu.611) V klášterních inventářích z let 1827 a 1851 je sice knihovna zmíněna,
avšak bez jakýchkoli dalších detailů. V jejím vybavení se tedy mimo knih nenacházelo nic
mimořádného. Novější inventář ještě hovoří o dvou knihovních skříních v provincialátu
a kvardianátu. Klidně však mohly sloužit jen pro ukládání písemností a pracovních či archivních rukopisů.612) V mnohých knihách jsou provenienční poznámky někoho z rodu
Lobkowiczů, který při vydržování kláštera nezapomínal ani na jeho knihovnu.
Po likvidaci kláštera v roce 1950 byl fond čítající asi tři tisíce svazků předán Městskému muzeu v Litoměřicích na jeho vlastní žádost.613) Roku 1962 byl převeden do majetku Knihovny Národního muzea a následně instalován v samostatné místnosti jako součást
expozice Muzea knihy v zámku ve Žďáru nad Sázavou. Knihy jsou uloženy v původních
skříních z druhé poloviny 19. nebo počátku 20. století. Národní muzeum o kapucínskou
knihovnu dobře pečovalo, svazky byly zčásti ošetřeny a konzervovány v dílnách uměleckých řemesel v Hodoníně, 68 prvotisků podrobně popsáno.614) Objem současného fondu je
necelých dva tisíce svazků především starých tisků. Chybí jen malá část knih popsaných
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Jakub Pohl, křestním jménem Jan, původem ze Zeidler (Brtníky), narozen 24.7.1711, zemřel 20.9.1776
v Roudnici - NA, ŘK, 407 a 475.
609

NA, ŘK, 475; Kapucínské anály, sv. 22, 1777, s. 387.
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NA, ŘK, 475.
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Elenchus Librorum Bibliothecae FF. Capucinorum Conventus Raudnitii ad St. Wenceslaum. 1825. Součást fondu roudnické knihovny - Muzeum knihy, zámek Žďár n.S., signatura Kapucínská 1780.

612

Oba inventáře - NA, ŘK, 474, signatura C9.
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Horák, František. Zpráva o svozu klášterních archivů a knihoven. 31.3.1952.

614

Jakšová-Brodský, 1986, v úvodu rovněž stručný popis knihovny.
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v katalogu z roku 1825. Při vlastnických převodech v 50. a 60. letech 20. století tedy knihovna sice ztenčila o přibližně tisíc svazků, jednalo se ale především o knihy novodobé.

Rumburk, klášter kapucínů
Klášter v Rumburku vznikl díky testamentu Františka Eusebia z Pötting z října 1667,
v němž zavázal potomky vystavět konvent. Dědic Johann Sebastian z Pötting však v roce
1681 prodal panství Antonínu Florianovi z Liechtensteinu i s tímto závazkem a tak fundátorem se stal až tento kníže. Na podzim téhož roku byl získán císařský i biskupský souhlas
a v průběhu 80. let vznikl kostel sv. Vavřince i trojkřídlý klášter přiléhající na zadní stranu
chrámu. Na počátku 18. století k němu nalevo od budov přibyla ještě nejsevernější evropská Svatá chýše, ve 40. letech ještě doplněná o ambit. V padesátých letech 20. století převzal budovy kláštera Městský národní výbor. Přestože již v roce 1972 bylo rozhodnuto
o opravě komplexu, k dokončení rekonstrukce došlo až v 90. letech. V klášteře sídlí od
roku 1994 městská knihovna, Loreta je díky pěkným malbám volně přístupná jako expozice.
Plán stavitele budov z roku 1685 obsahuje doplněné popisky místností, takže se z něj
dovídáme i o uvažovaném umístění knihovny. 615) Původně měla být ve větší cele srovnatelné s pokoji pro představeného a jeho sekretáře uprostřed jihovýchodního křídla, patrně
nad kuchyní. Podle přeškrtaných popisků byly dalším možným umístěním cca dvakrát větší
prostory v rohové místnosti na východě plánované kvadratury o rozměrech asi 5x11 metrů.
Tuto bibliotéku, jež by patřila mezi kapucínskými k větším, měla doplňovat ještě rozlehlejší "Pötingenská knihovna" přiléhající ke knězišti vpravo (západně) od chrámu nad plánovanou zakristí. K realizaci těchto plánů ovšem nedošlo, konvent v skrovnější podobě nakonec získal i jinou dispozici vpravo (západně) od chrámu, namísto plánovaného umístění za
kostelem. O umístění knihovny se tak dovídáme až o 50 let později a rovněž není jisté, zda
knihy získané díky dobročinnosti hraběte Johanna Sebastiana z Pötting byly uloženy
zvlášť, jak bylo nejprve plánováno. Hrabě Pötting po prodeji panství v roce 1681 daroval
městu Rumburku větší obnos peněz, ze kterého zbylo ještě 10 tisíc zlatých pro klášter kapucínů. Právě z těchto prostředků byla podle řádových pramenů vybudována „bohatá knihovna“, která vzhledem k zmíněnému obnosu mohla obsahovat i zajímavou uměleckou
615

NA, ŘK, M 40. Za laskavé upozornění na skutečnost, že původní plány nakonec nebyly realitovány a
stavba se od nich zásadně liší děkuji Mgr. Kláře Mágrové.
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výzdobu. 616) Rovněž knihy v ní uložené pocházely z daru hraběte Johanna Sebastiana, který
je řádu věnoval rovněž v roce 1681, když panství opouštěl. 617) Jejich množství ani obsah
zatím neznáme, i když v knihách by se mohly najít vlastnické záznamy. Podle velikosti
místnosti (8x4 metry) se ovšem nejednalo o nijak skromný dar.618) Dalším donátorem, byť
značně skromnějším byl rumburský farář a duchovní správce v nedalekých Křečanech Jiří
Judas František Martin, když kapucínům 20. června 1689 odkázal v poslední vůli všechny
své knihy, byť jich bylo jen 39 titulů různého křesťanského zaměření. 619)
Někdy před rokem 1734 vznikl nejstarší známý katalog,620) i když nejspíš nebyl první. Popisuje ovšem jen 245 svazků, takže v něm bezpochyby není zapsán fond Johanna
z Pötting a i tak se zdá, že není úplný. Jen o čtyři roky později tak byl sepsán další katalog
zaznamenávající již 1031 knih. 621) Důvodem pro vznik nového soupisu v tak krátké době
bylo nové utřídění a obnovení knihovny. Fond tehdy docela vzkvétal, neboť kvardián Renát Pohl z Otmuchowa (1738-40) horlivě pořizoval nové přírůstky. Neznámým darem získal 61 svazků za odsloužení 140 mší. Snad rovněž věnováním získal konvent knihy od Jezuitů. Pět titulů v 19 zpravidla foliových svazcích původně zakoupili řeholníci Tovaryšstva
Ježíšova v Drážďanech a Lipsku za 53 zlatých, další šest knih za 35 zlatých pořídili
v Praze.622) Nelenil ani Renátův nástupce Doroteus z Wrocławi, který sám zakoupil další
knihy v roce 1743.623) Další kazatelskou literaturu pořídili kvardiáni Gaudencius Metzger
Prisnensis (v roce 1767) a Lev Stolla z Kadaně (1790).624) V 60. letech 19. století se ještě
stále knihovna nacházela v původním umístění v prvním patře jižního křídla. Někdy později již tato místnost nestačila a fond byl přemístěn do větších prostor vystupujících z obrysu
kvadratury v rohu nalevo do kostela, které do té doby sloužily jako pokoj pro knížete
Liechtensteina. Dosavadní prostory bibliotéky byly proměněny na skladiště. V roce 1884 se
616

NA, ŘK, 508, signatura A6. V těchto materiálech je chybně uveden rok daru jako 1762.
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SOA Litoměřice, Kapucíni Rumburk, 1.
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Doslovně popisována jako „Bibliotheca Pötingana“, konventní knihovna je zato nazvána „Bibliotheca
nostra“, rozměry starší konventní byly asi 3x2,5 metru, pozdější z původní cely kvardiána 5x3 metry.
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Soupis daru - NA, ŘK, 510, signatura 4C6; poznámka o události též v Kapucínských análech, sv. 9, 1689,
s. 605-606.
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Abecední názvový katalog obsahující jen tituly knih - NA, ŘK, 508, signatura A1.
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Poznámka o existenci katalogu viz SOA Litoměřice, Kapucíni Rumburk, 2.
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Nejdražšími knihami byly tři svazky díla svatého Roberta Františka Bellarminiho SJ (14 zl.) a 12 dílné
církevní dějiny kardinála Caesara Baronia (6 sv. za 20 zl.). Viz Pamětní kniha konventu 1682-1892. s. 159160 - SOA Litoměřice, Kapucíni Rumburk, 1.
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Celkem 7 svazků za 28 zlatých. Cit. pamětní kniha 1682-1892, s. 166.
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Tamtéž, s. 169.
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pak fond solidně obohatil o 800 knih z odkazu Julia Schmidta;, pravděpodobně faráře
v Rumburku.
Roku 1894 byla provedena oprava kostela i kláštera, při níž došlo i k restaurování
knihovny hrabat z Pöttingu. Praskliny ve zdech byly zazděny, stěny vybíleny, okno směrem
do kostela vyměněno, ostatní opraveny, truhlář vylepšil dřevěnou podlahu a natřel skříně.
Při té příležitosti byly všechny knihy znovu řádně uloženy a správná místa, k čemuž ještě
museli kapucíni pořídit několik nových regálů. 625)
Okolo roku 1900 působil v Rumburku jako knihovník tehdejší kvardián Hilarius Pokorný, rovněž kazatel a ředitel III. řádu.626) Zpracoval tehdy dva úplné a jeden neúplný
svazkový katalog, podle nichž se ve fondu nacházelo asi dva tisíce knih. Po likvidaci kláštera knihovnu převzalo Městské muzeum v Rumburku protokolem z 24. srpna 1950. Starší
část fondu z let 1530 až 1780 byla ještě seřazena podle oborových signatur a jednalo se
údajně o 1500 svazků, z toho 500 bylo vytištěno v Praze. Novější část fondu obsahovala
z převážné většiny kázání (1930 sv.) a „různé brožury“ (900 sv.), celkem 4330 knih. Při
podrobné prohlídce kláštera 9. září bylo nalezeno ještě asi dalších 1200 svazků, 540 z nich
mělo dle oficiálního postoje „určitou hodnotu“. Spolu s klášterními kronikami a jinými
archiváliemi byly rovněž předány Městskému muzeu, které podle těchto údajů získalo
z kapucínské knihovny celkem asi sedm tisíc knih. 627) Smlouva o převodu majetku
z Náboženské matice na Muzeum z června 1955 uvádí ale jen 3500 svazků, z toho 1500
starých tisků. Přinejmenším část kapucínské knihovny v Rumburku se tedy dnes nachází ve
sbírce starých tisků v místním muzeu.

Skalka u Mníšku pod Brdy, hospic františkánů
Počátky konventu na zalesněném vrchu zvaném dříve Rochoty severně od Mníšku
jsou spojeny s poutním místem s chrámem sv. Maří Magdaleny, který ke cti své oblíbené
světice kajícnice založil majitel panství Servác Ignác Engel z Engleflussu, majetný pražský
koželuh. Bohatě zdobený barokní kostelík stavěný výtečným pražským architektem Kiliá625

Pamětní kniha konventu 1855-1948 - SOA Litoměřice, Kapucíni Rumburk, 5.
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Hilarius Pokorný se narodil v Praze 60.3.1865 jako František, slavné řeholní sliby složil 1886, zemřel
12.9.1920 ve Velichově (viz Matějka, 2006, s. 316-317). Měl rovněž vlastní knihovničku, pro označení svých
knih používal razítko. Viz též Bohatta- Holzmann, 1900, s. 207-208.
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Jako „hodnotné“ byl označeny: sedmnáctisvazkový Herderův Lexikon, 70 svazků děl církevních Otců, 50
různých vědeckých knih a 413 svazků české a cizojazyčné beletrie - NA, SÚC, 109.
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nem Kryštofem Dienzenhofferem byl dokončen roku 1693. Hrabě Engel chtěl správu poutního místa a sousední klášter původně svěřit řádu benediktinů. Pro vyživování šesti řeholníků jim odkázal nadaci v hodnotě 20 tisíc zlatých, vinici a rovněž svou knihovnu. Benediktinům však údajně přišla částka pro tolik kněží příliš nízká, proto osídlení Skalky zamítli. Ve svém testamentu pamatoval Servác Engel i na tuto variantu, a tak dle jeho poslední
vůle připadla jeho osobní knihovna benediktinskému klášteru na Malé Straně v Praze.628
Poutní místo tedy zůstalo neosídleno řeholníky po více než 50 let. Teprve roku 1755
se do pustého domu v sousedství poutního chrámu usídlila ke kajícímu životu v modlitbě
a kajícnosti v duchu sv. Františka vdova a sestra III. františkánského řádu hraběnka Benedikta rozená z Bínova, provdaná za Františka Morzina a poté za Karla Filipa Čejku
z Olbramovic. Pro duchovní vedení a svatou zpověď si na františkánském řádu vyžádala
P. Vavřince Hlaváče, lektora teologie a později další řeholníky zejména z Hořovic. Díky
jejich působení narůstala popularita poutního místa, až si hraběnka Benedikta roku 1757
zajistila, aby na Skalce trvale pobýval jeden nebo dva kněží, na jejichž výživu založila fundaci 3 tisíce zlatých. Průtahy se schválením řeholního domu od císařského dvora sice oddálily jeho oficiální založení, ale již od roku 1758 měla zpravidla tří nebo čtyřčlenná místní
komunita ustanoveného superiora Leopolda Schluderbacha z Kadaně. 629) Františkáni se
pustili do rekonstrukce zchátralé budovy a opravili její cely a všechny místnosti pro zřízení
vlastní rezidence. Umožnily jim to hlavně peníze od hraběnky Benedikty, zemřelé 16. září
1768 a pochované v hrobce pod sakristií.
Za vlády Josefa II., kdy na Skalce pobývali dva kněží, byl hospic původně zrušen.
Podařilo se však prokázat jeho podíl na duchovní správě, takže likvidace byla odvolána.
V roce 1920 koupila Živnostenská banka právo na dolování železné rudy pod poutním
areálem a ihned začala s intenzivní těžbou, takže život v hospici se stal těžko snesitelným.
Františkáni proto začali zvažovat odchod ze Skalky a roku 1926 tak skutečně učinili.
V roce 1933 byl objekt vlastnicky předán Náboženské matici a správě Pražského arcibiskupství, jehož úsilím byl poutní areál obnoven.630) K jeho poškození došlo
v 50. a 60. letech 20. století v důsledku poddolování a zejména opuštění a postupného ro-
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Wilhelm-Minařík, 1909, s. 126; Stojdl, 1924.
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Svolení Marie Terezie k zřízení řeholního domu pro tři kněze přišlo až roku 1760 a teprve poté byla 1762
sepsána nadační listina a 23. 5. 1763 byli na Skalku oficiálně řeholníci uvedeni.
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NA, ŘF, 2805. Viz též Buben, 2006, s. 339.
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zebírání stavebního materiálu. Od 80. let začaly opravy areálu a v roce 1991 byly na Skalce
opět obnoveny poutní bohoslužby.
Snad již první řeholníci, kteří na Skalku docházeli za hraběnkou Benediktou a jinými
poutníky si sem přinesli a trvale ponechali některé knihy. Mezi knihami řeholníků se snad
ocitla také jistě skromná a nevelká knihovnička hraběnky, která na Skalku řeholníky uvedla
a také zde až do své smrti (1768) pobývala. 631) Čistě hypoteticky lze předpokládat, že se
kající šlechtična podílela i placení nákupu knih pro nově zřízenou rezidenci. Františkánská
rezidence ve Skalce nikdy neměla zvláštní knihovní místnost, vzhledem k obsazení domu,
jež zpravidla tvořil nejčastěji jeho přestavený, jeden kazatel a případně jeden laik, to ani
nebylo potřeba. K uložení potřebných knih dostačovala jedna knihovní skříň umístěná
v refektáři, doložená roku 1785.632)
V letech 1854-88 působil na Skalce Vincenc Lichtblau, který kromě své pastorační
horlivosti a vlasteneckého nadšení proslul zejména jako numismatik a i ostatními odborníky vyhledávaný znalec starých mincí. Jakožto vlastenec shromáždil během svého života
bohatou osobní knihovnu s řadou českých knih. „Půjčoval je ochotně veřejnosti, aby posílil
jejich české vědomí a znalost jazyka.“633) Knižní sbírka br. Lichtblaua tvořila po jeho smrti
hlavní jádro konventní knihovny, a to i přestože její větší část byla údajně rozebrána.634)
P. Lichtblau, který současně působil jako knihovník i v pražském konventu u P. Marie
Sněžné (viz), nezapomínal ani na společnou klášterní bibliotéku. V roce 1857 pořídil nejprve skříň na knihy, kterou uložil v místním provincialátu. „Tím bylo umožněno knihy dosud roztroušené tam a onde nově setřídit, zrevidovat, nekupovat nové nepotřebné tituly
a také nově sepsat katalog,“ uvádí ve svých hlášeních provincialátu.635) Později další skříň
se všemi knihami konventními pořízenými z jeho iniciativy a snad i „vlastními“ umístil do
někdejšího zádveří tehdy již zazděného vchodu do rezidence, který byl pro nepohodlnost
a zbytečnost dříve zrušen. Na jeho stěnu ze strany vnitřní chodby nechal po stranách vstupu
umístit dvě malby na plechu. Perspektivním stylem napodobujícím sochy ve výklenku zde
bylo vyobrazeno Nejsvětější srdce Páně a Srdce P. Marie a šlo o dar pražského měšťana
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Srov Wilhelm-Minařík, 1909, s. 128: „Její skrovný nábytek ... a jiné věci připadly klášteru“. Viz též Stojdl, 1924.
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Volný překlad poznámek pro archiv („archivio inserenda“) - NA, ŘF, 2806. Zmiňovaný katalog se nepodařilo dohledat.
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a obuvníka Mládka, rodáka z nedaleké Řídky. 636) Nad vchodem pak přinejmenším ve
20. století visel kříž, snad větší umělecké ceny. 637)
V následujících letech pak V. Lichtblau každoročně do konce svého působení (minimálně do roku 1884) vlastní iniciativou sbírku obohacoval o „mnohé různé knihy, především teologické“. Rezidenci také přihlásil jako člena Dědictví Svatojanského, čímž automaticky odebíral knihy vydané tímto sdružením. 638) Po třiceti letech Lichtblauova působení
na Skalce obsahovala tamější knihovna podle klášterního inventáře celkem 80 titulů děl ve
200 svazcích.639) Kromě tohoto tento soupis majetku dodává, že zde „nejsou staré knihy.“
Tato neurčitá poznámka odpovídá skutečnosti - počátky knihovny, stejně jako samotného
konventu, spadají až do 2. poloviny 18. století a vzhledem k nevelkému počtu obyvatel
kláštera sbírka nebyla příliš rozšiřována o starší knihy převezené sem z jiných klášterů nebo věnované dobrodinci.
V roce 1910 byla „celá knihovna nově utříděna“ péčí Kazimíra Zapletala, řádového
klerika studujícího tehdy teologii. Knihy tehdy setřídil oborově do skupin zastoupených
písmeny A až L. Přestože neznáme přesné přirazení oborů k písmenům, zdá se že
v nejhojněji zastoupeném písmenu G (téměř 300 sv.) byly uloženy knihy modliteb, rozjímání a k podpoře duchovního života.640) I v roce 1918 byly stále knihy uloženy jako dříve
v refektáři.641) Zde se nacházelo okolo dvou set svazků ze staršího období, zatímco nové
přírůstky a bývalá sbírka V. Lichtblaua, zahrnující společně okolo roku 1900 asi 600 knih,
byly ukládány na chodbě u bývalého vstupu.642) Později byla knižní skříň z chodby přemístěna na bezpečnější místo k dalším policím do refektáře a celý fond se tedy nacházel na
jednom místě. Z inventářů sepsaných v souvislosti se zrušením a opuštěním konventu
a předáním objektu do správy pražského arcibiskupství v roce 1926 se dovídáme o dvou
nárožních skříních postavených v refektáři. V nich bylo podle roztřídění do jednotlivých
oborů z roku 1910 uloženo celkem 1040 knih a „dále asi 50 knih méně cenných, nových
i starých, které postrádají jak signatury, tak i číslování.“ Podle srovnání se staršími inventá-
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Klášterní inventář z roku 1918 (NA, ŘF, 2809) zmiňuje v knihovně pouze „kříž na bibliotéce,“ u něhož lze
tedy na rozdíl od ostatního vybavení, např. polic a knih předpokládat vyšší cenu. Viz též Stojdl, 1924.
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ři byla zjištěna ztráta 19 svazků.643) Další osud knih není znám, snad je převzali františkáni
z jiných konventů, zlomek fondu však také neznámou cestou skončil v Městském muzeu
v Dobříši. 644)

Slaný, klášter františkánů
Františkánský areál leží na návrší severně od města v sousedství poutního chrámu postaveného v letech 1581-1602, původně jako protestantský. V roce 1623 byl kostel úmyslně
zpustošen, vydrancován a napůl zbořen a takto stál po celou třicetiletou válku. Františkány
sem povolal v květnu 1655 držitel panství, nejvyšší purkrabí království českého a jeden
z hlavních představitelů katolické obnovy v Čechách Bernard Ignác Bořita hrabě z Martinic
(1603?-1685) z podnětu své manželky Polyxeny rozené ze Šternberka, pro svou zřejmě
nejen materiální přízeň titulované řeholníky i svým chotěm jako „matka bratří“. Zároveň se
hrabě řádu zavázal zbudovat trojkřídlý řeholní dům u kostela, od té doby pod patrociniem
Nejsvětější Trojice, v jehož středu nechal vystavět Loretu. Současně přišli do města první
františkáni pobývající dočasně v měšťanském domě u Pražské brány a posléze
v rozestavěném konventu, do něhož bylo 14 řeholníků slavnostně uvedeno dne 11. srpna
1662. Již o necelé tři roky později (28.6.1665) chrám i řeholní dům vyhořely, když se zrovna v jeho refektáři konala hostina na počest jeho fundátora. V roce 1690 bylo v slánském
konventu zřízeno filozofické studium, na němž se snad s přestávkami vyučovalo až do roku
1749, kdy došlo k jeho přemístění do Bechyně. V roce 1758 zde však pro změnu vznikla
klášterní škola morální teologie.645)
Poprvé měl být klášter zrušen v roce 1786, jeho majetek již sepsala příslušná komise,
nakonec ale byla likvidace ještě téhož roku odvolána, pouze došlo k omezení řeholníků
z asi 15 na 7 a uzavření studií. Další zrušení hrozilo v roce 1802, kdy měl být objekt dle
císařského dekretu předán piaristům pro zřízení koleje. Díky přímluvám církevních hod-
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Protokol likvidujícího P. Ladislava Stojdla - NA, ŘF, 2806, uvádí také počet svazků v jednotlivých oborech.
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Zde se např. nachází Schola Theologia Scotistarum od B. Sanniga (Praha, 1679) s autorovou dedikací
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516

nostářů z okolí i patrona kláštera Karla hraběte Clam-Martinice a arcibiskupské konsistoře
vydal císař František 12.května 1803 nový dekret, že klášter může zůstat františkánům. Za
napoleonských válek v konventu fungovala nemocnice pro raněné vojáky (1813-1814). Po
zrušení konventu v roce 1950 sloužil dům jako věznice, sklad civilní obrany, depozitář archeologického ústavu aj., v jeho zahradě byl zřízen zvěřinec. V 80. letech 20. století začala
z podnětu místního muzea rekonstrukce objektu, který v 90. letech opět převzali františkáni
a předali jej řádu bosých karmelitánů, kteří zde sídlí dodnes.
Hrabě Bernard Martinic si byl při zakládání konventu vědom i nezbytnosti jeho bibliotéky, jeho četné knižní dary jsou datovány od roku 1655.646) Dochoval se jeho darovací
dopis napsaný zřejmě před rokem 1678 začínající:„Posílám vašim nejvelebnějším otcům
knih nikoli málo z mé knihovny. Na ty z nich, které jsou ve foliu nebo kvartu, chci mít písemné potvrzení, komu budou darovány...“647) Vyjádřená nedůvěra ve správné rozdělení
cennějších darovaných knih byla důsledkem jeho znalosti rozšíření soukromých knihoven
bratří dostupných pouze jim samým a nikoli ostatním řádovým členům. Podle dopisu mu
záleželo zejména na kvalitně předem připravených kázáních, k čemuž jako nejdůležitější
literaturu spatřoval biblické výklady a komentáře, mezi těmito pak zejména mnohasvazkové dílo jezuity Cornelia a Lapide.
Přibližně třicet svazků z tohoto daru bylo určeno pro poustevnu při klášteře, knihy
v ní byly uloženy v samostatné skříni. Konkrétně se například jednalo o výklady žalmů
a epištol od sv. Bruna z Köllnu, zakladatele kartuziánů, jejichž spiritualita směřuje
k poustevnictví, dále životopisy Církevních otců zvané Iconographia a životopisy či legendy dalších svatých. Dále pak asketické dílo španělského jezuitského mystika Juana Eusebia
Nieremberga De adoratione, třikrát diurnum pro modlitbu hodinek, pětidílná "malá Bible",
příručka bratrstva sv. Františka, tři rozjímavé spisy od sv. Roberta Bellariminiho 648) nebo
Annus Hebdomadarum Coelestium od uherského jezuity Jánose Nádasi. Součástí Martini-

646

Beneš-Přibyl, 2005, s. 38.

647

Pokračování dopisu viz kapitola o soukromých knihovnách bratří. Dopis B. Martinice - NA, ŘF,2837.
K vročení jinak nedatovaného listu viz poznámka B. Sanniga níže. O dalších darech hraběte Martinice františkánům (např. kostelní nádobí, paramenta, vybavení konventu) viz Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF,
rkp. 42, s. 289 a násl.
648

De ascensione mentis in Deum ;De aeterna felicitate sanctorum ; De septem Verbis Domini.
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cova daru byl také obsáhlý devatenáctisvazkový biblický výklad spolu s texty Písma zvaný
Biblia maxima od francouzského františkána Jeana de la Haye (1593-1661).649)
Celkový rozsah Martinicova daru je odhadován na asi 250 svazků, 650) takže se jednalo o podstatný základ konventní bibliotéky. Bernard Sannig ve svých dějinách slánského
kláštera k roku 1678 píše: „Kromě dalších štědrých provizí konventu nakoupil vznešený
pán zakladatel také bohatou knihovnu vybavenou různými velmi užitečnými autory
a daroval ji konventu, jak je uvedeno v jejím inventáři uloženém v archivu.“651) Tři knihy
hrabětem Martinicem zakoupené pocházely původně z konfiskované knižní sbírky na staroměstském popravišti sťatého Václava Budovce z Budova,652) jejíž část připadla rovněž
knihovně pražského konventu díky otci Bernarda Ignáce hraběti Jaroslavovi Bořitovi
z Martinic. Mezi svazky věnovanými fundátorem nikoli jednorázově, ale průběžně během
50. až 70. let bylo rovněž několik děl o italské Loretě naznačující Martinicovu úctu k svaté
Chýši a také jeho zájem o co nejlepší rozšíření jejího kultu právě ve Slaném. 653)
Knižní sbírka alespoň zčásti přečkala tragický požár při hostině v červnu 1655. Klášter byl poškozen méně než přilehlý chrám, ale i z něj se „podařilo se vynést sošku Panny
Marie, votivní dary, paramenta a knihy.“654) O zachování svazků v bibliotéce svědčí dochovamých 19 svazků již dříve věnovaným Bernardem hrabětem z Martinic.
Ve slánském konventu vnikla v druhé polovině 17. století dílna na psaní a výzdobu
iluminovaných liturgických rukopisů pro potřeby františkánských chórů a kostelů. V srpnu
1677 zde byl psán barokní antifonář, na jehož pergamenových listech velkého foliového
formátu byly namalovány iniciálky zlatou, modrou a růžovou barvou.655) Vyvrcholením
této písařské a malířské aktivity bylo na přelomu 17. a 18. století dílo bratra Silvestra
Hiblera, působícího rovněž v Zásmukách. 656) Pro pořízení takových zdobených knih byl
649

Paris, 1660. Toto obsáhlé dílo pak tvořilo v knihovně samostatnou kategorii uloženou pod písmenem B.
Podle inventáře z roku 1678 - viz níže.
650

Beneš-Přibyl, 2005, s. 38-39, vč. několika konkrétních datovaných knih zejm. s františkánskou tématikou.
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NA, ŘF, 2819.
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Kneidl, 1971 vč. konkrétních titulů Budovcových knih a jejich františkánských signatur.

653

Beneš-Přibyl, 2005, s. 17 vč. konkrétních titulů těchto loretánských děl.

654

Buben, 2006, s. 320. O požáru srov. též stručné dějiny kláštera od B. Sanniga - NA, ŘF, 2819.
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Později v knihovně plzeňského kláštera, kde rkp. ve 20. stol. popsal J.K. Vyskočil - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
Psáno na pergamenu, 64x40 cm, vazba potažená. bílou kůží. Na konci 1. části (de tempore) v rubrice poznámka: „Deo gloria Triceni? nicerius? conventu Slanae mihi gratis datum hoc opus saepis longis moris interruptum ... 1677 die 7 Augusti ... F.M.(U?) B.H.“ - snad se také jedná o níže zmíněného P. Hiblera. Viz též
poznámky v archiv. pozůstalosti M. Suché v Archivu města Plzně.
656

Více viz výše v kapitole Knihovny ve františkánských klášterech.
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ovšem nutný nákup drahého pergamenu, barev a zlata. Hiblerův antifonář vytvořený
v letech 1702-1704 tak zaplatila matronka konventu a „šlechetná a zbožná dáma“ Kateřina
Kotianová, měšťanka v Lounech. Současně uhradila ještě nákup 80 pergamenů pro pořízení
dalšího žaltáře.657) Ve stejné dílně také vznikl roku 1704 františkánský misál pro potřeby
místního chrámu. 658) Další osobou podílející se na výzdobě rukopisů ve Slaném mohl být
laický bratr Fidél Říp (Rzipp, †1713), o němž klášterní nekrologium dodává, že byl malířem.659)
Nejstarší inventář knihovny napsaný někdy před rokem 1678 se nedochoval, známe
jej pouze ze zmínky v tehdejším soupisu konventního archivu. 660) V roce 1678 byl sepsán
nový inventář obsahující kromě předmětů v obou sakristiích (kostela a Lorety), Lorety samotné a Božího hrobu také seznam děl v knihovně.661) Podle něj byly knihy roztříděny
a uloženy podle oborů zastoupených písmenem, přičemž v jednotlivých oborech už knihy
nebyly nijak uspořádány ani očíslovány. Soupis obsahuje titul díla (resp. prvního díla
v konvolutu), v tomtéž sloupci u některých místo a rok tisku, v pravém sloupci pak formát.
Pouze některé obsáhlé třídy (např. M - dějiny) jsou seřazeny také podle formátu. Katalog
obsahuje zejména tisky z 17. století, jen zřídka se objevují knihy z 15. století, získané zřejmě různými dary. Celkem soupis eviduje 526 svazků uložených v knihovně, docela úctyhodné množství, které se bratřím podařilo shromáždit během 16 let od svého slavnostního
uvedení do města, téměř polovinu ovšem věnoval fundátor hrabě Martinic.
Obsahové složení sbírky odpovídá aktivitám konventu, v němž ještě v 17. století nefungovala klášterní škola a jehož kněží měli na starost běžnou duchovní péči o křesťany ve
městě a jeho okolí. Největší část fondu tvoří literatura pro duchovní četbu a řeholní život,
jednalo se zejména o příruční kapesní svazky osmerkového, dvanáctkového nebo šestnáctkového formátu, tedy drobné knížky modliteb, duchovních ponaučení a četby pro osobní
duchovní cestu. Překvapivé je veliké množství historické literatury, které snad naznačuje
větší knižní dar nebo odkaz od dobrodince dějepisného zájmového založení. Zvláštní sku657

Pamětní kniha kláštera, s. 293 - NA, ŘF, rkp. 42. Explicit antifonáře: „Soli Deo honor ... conscriptum de
mandatu Adm. Rdi Patris Gregorii Gerzabek p.t. ministri provincialis pro conventu Slanensi ... a fratre Silvestro Hibler anno ... 1704 sumptibus pii matrone Domine Catharinae Kauliane, vidue civisse Launensis“ Podle poznámek J.K.Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
658

Poznámky J.K. Vyskočila (30/40 léta 20. stol.) - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
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„pictor“, viz Beneš-Přibyl, 2005, s. 58.

660

„Inventarium antiquum bibliothecae, sed hoc 1678 correctum quod manet olim in Bibliotheca in scripta
membrana compactum“. Kromě toho uveden i níže popsány inventář z roku 1678 - NA, ŘF, 2837.
661

NK, deponát františkánů, sign. XXVII.E.24.
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pinu tvořilo asi 30 svazků literatury k rozjímání a duchovnímu vedení uložených
v poustevně, již zmíněných výše. 662)
Snad již tehdy vyčlenili řeholníci pro uložení knihovního fondu samostatnou místnost, doloženou ale až v polovině 18. století.663) Prameny neuvádějí pozdější stěhování fondu, a tak se snad jedná o stále stejnou klenutou místnost v prvním patře kvadratury, která
jako bibliotéka sloužila až do roku 1950. Podle fotografie z 30. nebo 40. let 20. století se
v cele nijak nevynikající svou velikostí ani výzdobou nacházely dva druhy prostých knihovních skříní bez ozdob. Starší se štítky oborů podle roztřídění fondu snad pocházely někdy z 18. století. Novější police, světle natřené, v nichž se také nacházela moderní literatura, pak lze stylově zařadit do 19. století. Původ starších skříní mohl souviset s utříděním
sbírky, opravami knih a jejich řádnému rozdělení do oborů, což v roce 1772 „svou pílí“
provedl místní český kazatel a třikrát zvolený slánský kvardián Desiderius Lebeda. 664)
V několika následujících letech pak býval ve Slaném řádně ustanovený knihovník, obvykle
jeden z místních kazatelů nebo představený. Dveře do knihovny zdobil přinejmenším na
počátku 20. století cizelováním zdobený zámek. 665)
V roce 1786 byl slánským knihovníkem zároveň kazatel a v jiné době představený
dalšího konventu Gilbert Christoph. Jeho jméno je zmiňováno v souvislosti s inventarizací
veškerého majetku a vybavení chrámu i řeholního domu včetně knihovny při tehdy plánovaném zrušení konventu. To bylo zřejmě odvoláno dříve, než stačily být některé knihy odvezeny, takže fakticky k žádným újmám na knihách nedošlo.666) Někdy v polovině
19. století knihovnu sepsal františkánský kněz Josef Kalasánský Leidl, kazatel a také autor
katalogu zásmucké bibliotéky a kronikář města Bechyně. 667) Ze Slaného přešel P. Leidl do
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Konkrétní množství knih v jednotlivých oborech činí: A Bible (a konkordance, 16 sv.), B biblické výklady
z daru B. Martinice (viz výše, 19 sv.), C výklady a komentáře Písma sv. (36 sv.), D církevní otcové (46),
E církevní právo (2), F spekulativní teologie (9), G morální teol. (25), H kazatelé (concionatores, 37),
I materiály týkající se kázání (9), K kazatelé (sermonistae, 10), L kontroverzistika (19), M dějiny a kroniky
(72), N díla zbožná a duchovní (147), O [díla] svatého [i.e. františkánského] řádu se týkající (14), P právo
a medicína (4), Q filozofie a matematika (20), R humanistika (antičtí autoři, básníci, jazykové příručky vč.
češtiny, 27), S chorální knihy (14), T poustevna (30).
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Cit. pamětní kniha (NA), s. 207 (popis kláštera); Wrbczansky, 1746, s. 259. Severin Vrbčanský údajně
psal tento svůj popis a stručné dějiny české františkánské provincie (Nucleus minoriticus...) právě ve slanském klášteře, kde působil jako lektor. Viz Beneš-Přibyl, 2005, s. 37.
664

„Bibliotheca asseribus strata, libris reparatis renovata opera, et industria VP concion. Bohem. Desiderii
Lebeda“, viz cit. pamětní kniha (NA), s. 54. P. Lebeda setřídil také knihovní fond v Hájku (viz).

665

Herman, 1895, s. 27; Velc, 1904, s. 257.
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Cit pamětní kniha (NA), s. 234. P. Christoph (též Christoff) zemřel 16.12.1791 ve Slaném.

667

Poznámky J.K.Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Současné umístění katalogu nebylo zjištěno.
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Uherského Hradiště, kde rovněž působil jako knihovník. Několikrát v této době byla knihovní místnost spolu s okolními opravena, konkrétně v roce 1856 vymalována, 1892 byly
v prvním patře položeny nové dřevěné podlahy a o 21 let později zase vyměněna okna.668)
Slánský představený Gilbert Procházka při inventarizaci klášterního vybavení v roce
1890 uvádí, že knihovna má podle svého katalogu asi 1250 děl v 1761 svazcích. 669) Zda
měl na mysli soupis bibliotéky od P. Leidla nebo jiný není zřejmé, vzhledem k odvolávání
se na dřívější katalog však tento již zřejmě neodpovídal aktuálnímu stavu fondu ani co se
týkalo starých tisků. O novějších knihách kvardián výslovně píše, že „nejsou setříděny
a očíslovány“ (osignovány). Mnohá díla měl také P. Procházka „z různých důvodů“ ve své
vlastní „příruční knihovně.“ Také toto vyhýbavé tvrzení naznačuje neuspořádanost konventní knižní sbírky, takže i místní představený si raději knihy uložil u sebe a neváhal se
k tomu přiznat.
Od roku 1928 až do zrušení františkánského kláštera pobýval ve Slaném P. Hyacint
Holický, po většinu toho času jediný kněz v konventu a též jeho představený a správce knihovny. 670) Také on vycházel zřejmě z téhož staršího knihovního katalogu a stále ani
v 40. letech neměl mimo něj úplnější informace o rozsahu ani přesném obsahu fondu.671)
Ve svých dějinách konventu napsaných zřejmě někdy po skončení druhé světové války
uvádí P. Holický celkový rozsah staršího i moderního fondu umístěného v jedné místnosti
jako „asi 3500 svazků plus nesvázané knihy.“ V samotné bibliotéce se kromě knih a jejich
regálů nacházel také jeden stůl a židle. Skříně na knihy byly také v celách řeholníků, vesměs ale prázdné, pouze ve svém pokoji měl představený asi 200 svazků. 672) Po roce 1919
668

Cit. pamětní kniha (NA), s. 64, 67. K dřívějšímu vybílení bibliotéky došlo ještě v roce 1762 (viz tamtéž,
s. 51). Viz též Herman, 1895, s. 27; Velc, 1904, s. 207-208.
669

NA, ŘF, 2837. Výslovně zde uvádí zřejmě rukopisná liturgická díla: žaltář, hymnář, graduál, letní a zimní
antifonář, breviáře (libri horarum minores) a „notae at cantandam litanias lauretanas“. Srov. též podrobnější
popis místních liturgických a hudebních rukopisů v poznámkách Jana K. Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
Soupis památek uměl. a historických (Velc, 1904, s. 257) o manuskriptech v klášterní knihovně uvádí: „Jsou
tu velké antifonáře z roku 1624, těžce ve vepřovici vázané, s kováním na rozích, v téže vazbě noty z roku
1626 a žaltář z roku 1686,“ zmíněná datace se však jeví nejistá vzhledem k založení kláštera a pozdějšímu
vzniku liturgických knih právě ve Slaném.
670

P. Holický (1890-1965), též katecheta na místních školách, ředitel Třetího řádu či zpovědník řeholnic byl
údajně velmi oblíbeným duchovním pastýřem mezi obyvateli Slaného a okolí. Srov. vzpomínky na něj: Moucha, 2000. Jako knihovník je přímo doložen roku 1937, viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae
Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.
671

Srov. jeho odpověď Emmě Urbánkové, jež konventu zaslala dotazník v souvislosti se soupisem prvotisků
na území Protektorátu (1942) - NA, ŘF, 2837. Viz též Beneš-Přibyl, 2005, s. 36. Stejně jako dříve J.K. Vyskočil (srov. jeho poznámky - NA, ŘF, 2473, fasc.. 8) uvádí pouze jeden čtyřsvazkový prvotisk (Mikuláš
z Lyry. Expositiones in Vet. Test. Norimberk, 1487.).
672

NA, ŘF, 2819.
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řád část řeholního domu pronajímal městu, například pro místní muzeum. Místnost v patře
označenou jako číslo 14 takto využíval slánský městský úřad pro „knihovny“, tj. zřejmě
jako sklad městské veřejné bibliotéky. 673)
Záhy po zrušení kláštera, dříve než do Slaného přišli zástupci Národní a universitní
knihovny, konkrétně do června 1950 převzalo Městské muzeum, později Vlastivědné muzeum ve Slaném většinu historického klášterního fondu. Později byly knihy v muzeu inventarizovány a spočítány na 1656 svazků, které jsou zde uloženy dodnes jako samostatný
fond v zachovalém stavu. 674) Slánské muzeum zastupované v roce 1950 Františkem Fořtíkem a Karlem Čížkem totiž bylo státními orgány vyzváno, aby převzalo z kláštera předměty vhodné pro své muzejní sbírky, i když o knihách zřejmě žádné instrukce dodány nebyly.
Nezdá se, že by svazky z konventní bibliotéky byly nějak tříděny, spíše před úplným převzetím fondu muzeem zasáhla do věci pražská Národní a universitní knihovna, jejíž pracovníci klášter navštívili, aby knihy zmapovali a připravili k odvozu. Centrální státní knihovnou tak bylo nakonec údajně převzato 1189 svazků a jistý počet knih si také vybral
okresní knihovnický inspektor pro lidové knihovny“. 675) Několik jednotlivin převezených
do skladišť Národní knihovny bylo v rámci navrácení majetku předáno v 90. letech konventu u P. Marie Sněžné.

Sokolov, klášter kapucínů
Založení konventu v Sokolově odsouhlasila provinční kapitula v Linci v roce 1662,
přičemž iniciativu k jeho výstavbě vyvinul nejvyšší kancléř Českého království Johann
Hartwig hrabě Nostitz. Následujícího roku byl získán souhlas císaře Leopolda I.
i arcibiskupa kardinála z Harrachu a o další rok později začala stavba. Kvadratura přiléhající zezadu na kostel sv. Antonína byla velmi brzy hotova, stejně jako kostel vysvěcený roku
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Tamtéž.
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Za laskavé poskytnutí těchto informací děkuji Boženě Frankové ze slánského muzea. Viz též BenešPřibyl, 2005, s. 38. Podle odhadu pracovníků Národní a univ. knihovny (Horák, Fr. Zpráva o svozu... - NA,
SÚC, 56.) se jednalo o 2000 svazků. Jde však zřejmě o hrubý odhad „od oka,“ jenž nelze vnímat jako definitivní. Mezi knihami, které skončily a jsou uloženy ve slánském muzeu byly také barokní iluminované rukopisy z počátku 18. století, částečně dílo P. Hiblera, konkrétně dva hymnáře a antifonář - signatury 873, 874
a 875. Viz Tošnerová (ed.), 2001.
675

Horák, F.. Zpráva o svozu... (cit.); Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven 20.6.1950 (nepodepsáno)
- NA, SÚC, 56. Viz též Horák, 1966, s. 239; Kučera, 1997; Moucha, 2000. Co se týče množství svazků převzatými pro lidové knihovny je ve zprávě F. Horáka dochované ve fondu SÚC (NA) původní slovo přeškrtáno a nahrazeno později dopsaným „menší“ (počet knih).
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1667. Rod Nostitzů vyživoval klášter i později, pod kostelem se nachází jejich hrobka.
Trojkřídlá budova (ze strany kostela byl v kvadratuře jen ambit) zůstala bez větších stavebních úprav až do současnosti. Od roku 1961 působil v objektu Městský podnik bytového
hospodářství, nyní Sokolovská bytová s.r.o. a klášter i kostel jsou dobře stavebně zabezpečeny. Chrám sloužil v minulosti jako skladový prostor, v současné době je po opravách
využíván jako koncertní síň.
Dostupné informace o sokolovské knihovně jsou dosti kusé, o jejím všeobecnějším
charakteru nemáme žádné zprávy. Počet bratří v konventu byl nejvyšší v druhé polovině
18. století - 23 řeholníků, obsazení postupně klesalo na čtyři až pět ve 20. století. Vzhledem
k celkem vysokému počtu bratří v prvních 150 letech existence konventu nemusel být tehdy malý ani jejich knihovní fond, snad dosáhl i jednoho nebo dvou tisíc svazků. Uložen byl
v místnosti v patře konventu v sousedství chórového schodiště, která byla pro účely knihovny zbudována v roce 1717 mezi dalšími přestavbami, na nichž se zřejmě podlel architekt Octavian Broggio.676)
Ovšem v inventáři kláštera z roku 1755 není o knihovně zmínka žádná, z čehož vyplývá, že mimořádná sbírka nebo výstavné prostory patrně v Sokolově nebyly.
Z archivních pramenů známe donátora Tomáše Jana Preinla, faráře v Oloví, který roku 1671 odkázal kapucínům svou knihovnu. 677) K určitému přesunu knih došlo v roce
1721, když v Sokolově působil magistr noviců a hagiograf Demetrius z Horního Slavkova.
Sestavoval tehdy direktář svátků pro modlitbu officia, a tak mu provinciál poslal po sokolovském vikáři Michaeli Becherovi z Karlových Varů několik potřebných knih. Pár liturgických rukopisů bylo zase převezeno do hradčanského archivu.678) Někdy v závěru
18. století byla knihovna utříděna a sepsán nový katalog.679)
Další informace o knihovně pochází až z roku 1950, osud fondu tehdy nebyl nijak
lehký. Budovu po zrušení konventu získala vojenská správa a nový uživatel si žádal její co
nejrychleší vyklizení. Knihy byly proto v létě 1950 přestěhovány do provizorního skladu
Městského národního výboru na ulici J. Fučíka č. 11, kde ale nepobyly ani měsíc. Do pro-
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Brahová, 2006.
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NA, ŘK, 515, signatura B8.
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Demetrius, rodným jménem Jiří Jan Mayer, řeholní sliby složil roku 1693, zemřel 21.10. 1726
v Rumburku. Viz Kapucínské anály, sv. 17, 1721, s. 81-82.
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Uložen je v provinční knihovně kapucínů Praha-Hradčany. Katalog je uváděn také jako součást svozových
fondů uložených kdysi ve Strahovské knihovně. Viz Beránek, 1979, s. 230; Tošnerová (ed.), 2004, s. 208.
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stor se stěhovala prodejna národního podniku Nový byt a svazky byly přemístěny do domu
č. 20 na protější straně ulice. V říjnu fond oficiálně převzala Státní studijní knihovna
v Plzni a snad ještě téhož roku byly dočasně i s jinými klášterními sbírkami opět přemístěny do vyklizeného kláštera v Teplé. Až odtamtud se někdy v roce 1951 stěhovaly do plzeňského depozitáře. Odhady o velikosti knihovny se tehdy pohybovaly mezi pěti a šesti tisíci
svazky, v němž bylo dosti „starších tisků“. Již v Sokolově byly ale mnohé knihy roztrhané,
brožury a nesvázané časopisy ve stavu blízkého zkáze.680) Dodnes je fond uložen
v Plzeňské vědecké knihovně, řádu kapucínů byly vráceny dva prvotisky v minulosti předané Památníku národního písemnictví.

Stříbro, klášter Menších bratří/minoritů
Vznik konventu založeného spolu se samotným městem bývá dle stavebněhistorického průzkumu kladen zhruba do poloviny 13. století, písemně je klášter a jeho
kvardián doložen roku 1272. Barokní prameny rovněž hovoří o starším a opuštěném ženském konventu, který pak minorité převzali a o podílu rodu Švamberků na založení domu.681) Poznatky o jeho dalším vývoji v předhusitském období jsou dosti skoupé a ani
o tehdejší knihovně zatím nemáme žádné zprávy. V roce 1426 Stříbro dobyli táborité pod
velením Přibíka z Klenové a také klášter silně poničili. Týž Přibík, držitel panství ale o osm
let později konvertoval ke katolictví a sám uvedl řeholníky zpět.
16. století jako i jinde provázel úpadek kláštera, který na čas zanikl. Již roku 1569 se
ale opět minoritům podařilo získat fundátora zřejmě poničeného domu a na základě svolení
jeho i pražského arcibiskupa Antonína Bruse z Mohelnice došlo k opětovnému usídlení
bratří ve Stříbře.682) Úpadek zapříčiněný konfesními problémy ještě umocnilo několik požárů (1497, 1508 a 1600), a tak teprve po skončení třicetileté války nastaly podmínky pro
solidnější a trvalejší obnovu konventu. Na sklonku 17. století začala barokní přestavba
kláštera probíhající v několika etapách v průběhu první poloviny následujícího věku.
V roce 1785 byl ale klášter při státní „církevní reformě“ zrušen, chrám na čas proměn na
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Zápis o převzetí bývalé klášterní knihovně v Sokolově z dne 25.10.1950 - NA, SÚC, 56; Horák, F. Zpráva
o svozu klášterních knihoven... 1952.
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Srov. Inventář konventu 1711 od místního kvardiána Sebastiana Wolfa - NK, sign. VI.E.24. Viz Kreisl,
1904; Líbal-Hanzlíková, 1995.
682

Císařské Maxmiliánovo svolení k opětovnému usídlení získali minorité v r. 1571. Viz NA, Arcibiskupství
pražské, i.č. 3429.
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farní, později ale zpustl a byl rozebrán a zbořen. V objektu bývalého kláštera, později ještě
přestavěném, dnes sídlí místní muzeum včetně svých expozic.
Nejstarší známou knihou užívanou ve stříbrského konventu je prvotiskový Catholicon od J. Balba tištěný v Benátkách roku 1487. V roce 1588 ji od místního kvardiána získal
k osobnímu užívání minorita Georg Brunus.683) Nelze předpokládat, že v konventu zůstaly
zachovány v průběhu 16. a první poloviny následujícího století knihy z dřívějšího období.
Pokud nebyly zničeny, ocitly se v jiných rukou, jako i výše zmíněná inkunábule.
Zprávy o konventní bibliotéce máme až z počátku 18. století, konkrétně z roku 1711
z tehdy sepsaného inventáře kláštera, jehož tvůrcem byl místní kvardián Sebastián Wolf. 684)
Na první pohled se zdá, že v souvislosti s tehdy probíhající přestavbou areálu mohla vzniknout samostatná knihovní místnost. Malý fond však byl uložen pouze v několika policích
v jiných blíže neurčených prostorách a ani ty již o rok později nepostačovaly, jak poznamenal v tomtéž inventáři konvent vizitující provinciál P. Schmid: „Knihovna kvůli nedostatku místa od nyní pokračuje na jiném místě ve skříni v kanceláři, co nejdříve má být
navrácena do dobrého pořádku. Přírůstky jsou již vloženy na svých místech.“
Na rozdíl od většiny v klášterních biblioték nebyl knižní fond ve Stříbře nijak oborově roztříděn. Svazky minorité rozdělili pouze podle formátů a označili průběžným arabským inventárním číslem, jedna číselná řada platila pro celý fond. Rozdělení knih dle formátů bylo sice praktické a šetřící prostor, nešťastně ale byla vymyšlena ona pořadová čísla.
Přestože na konci jednotlivých formátů bylo ponechána rezerva - neobsazená řada čísel,
došlo postupně k jejímu zaplnění a začaly vznikat duplicitní signatury odlišitelné pouze
formátem. Od roku 1714 tak začali minorité užívat jako signaturu jen majuskulní písmeno
označující asi polici. K roku 1711 soupis eviduje pouhých 160 záznamů knih, což je na
klášter, kde v polovině 18. století žilo 11 kněží a 3 laici, překvapivě nízký počet, inventář
však nejeví žádné známky své neúplnosti. Většinu potřebné literatury měli řeholníci zřejmě
ve svém osobním užívání uloženu v celách. Mezi 22 přípisy z následujících let převažují
velké foliové svazky bezpochyby vyšší ceny, levnější knížečky zřejmě minoritům za evidenci nestály.
Katalog nese stopy pozdějších revizí a jejich závěr je dosti šokující - přibližně čtvrtina knih nebyla nalezena. Jelikož nejsou známy jiné vnější příčiny těchto úbytků, přístup ke

683

SVK Plzeň, signatura TV 29309.

684

NK, sign. VI.E.24.

525

knihám a jejich půjčování řeholníkům zřejmě fungovalo zcela volně (knihovna mohla být
třeba někde na chodbě nebo v refektáři), bez jakékoli kontroly přístupu a evidence výpůjček a knihy prostě nebyly vraceny zpět.
Obsahové složení nevelkého fondu, který minorité využívali jen doplňkově mimo své
vlastní knihy, nelze brát jako základ pro srovnávání s dalšími činnostmi konventu a život
v něm. Našli bychom zde ale Bible a jejich výklady, kázání v latině a němčině a jen
v několika případech česky, několik učebnic logiky, filozofie nebo morální teologie, díla
asketická a modlitební, v menší míře knihy liturgické a katechetické. Za zmínku stojí též
blíže neurčený „libellus boemicus de sancta Agnete“. 685) Nevelký fond, který ztěží obsahoval vzácnější starší rukopisy nebo tisky zřejmě z větší části skončil v 2. polovině 80. let
18. století jako makulatura pro výrobu lepenky a cennější knihy byly snad nabízeny
v některé z aukcí.

Sušice, klášter kapucínů
Zřízení kláštera schválila provinční kapitula 6. září 1641. Za dva roky se podařilo kapucínům najít donátora Jindřicha Liebštejnského z Kolowrat a záhy byl jmenován i první
superior Karel ze Slezska. Jako i jinde se ale stavba zdržela válečnými událostmi, a tak
základní kámen položil kardinál Harrach až 17. září 1651. Během několika roků byla hotova hrubá stavba, celkové dokončení včetně solidních střech se však protáhlo až do 60.
a 70. let. V roce 1707 byl klášter uchráněn velkého požáru ve městě. Určitou újmu utrpěl,
když Napoleonova vojska uloupila cenné věci z kostela i kláštera. V roce 1990 byl objekt
restituován kapucínům, kteří jej spravují nadále.
Jednou z osob, které stály při vzniku klášterní knihovny byl důstojník císařské armády Jindřich Michael Hýzrle z Chodů, který se finančně podílel i na stavbě samotného kláštera a daroval mu zázračný obraz Panny Marie, čímž se z chrámu stalo poutní místo.686)
Významnými donátory byli po celou druhou polovinu 17. století snad všichni sušičtí děkanové. Především sbírky kázání ale i další knihy získali řeholníci v roce 1659 z poslední
vůle Michaela Augustina Natalise, děkana nejprve v Blatné a teprve později v Sušici. Větší
685

Pokud se jedná o tisk (což ze soupisu nelze vyčíst), je uvedenou knihou patrně Milá choť nebeského Miláčka blahoslawená Anežka panna... od pražského historika a křížovníka s červenou hvězdou Jana Fr. Beckovského (Praha : J.K. Jeřábek, 1701, Knihopis 1036).
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Jindřich Hýzrle, 1575-1665. Přepis jeho autobiografie dostupný na www: <http://citanka.cz/hyzrle/> [cit.
26.2.2004]. V daru byl přinejmenším jeden prvotisk - srov. Riedl, 1974. č. 976.
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množství svazků bylo u kapucínů z knihovny Šebastiána Zbraslavského, pozdějšího kanovníka a děkana u sv. Víta v Praze, který se sám ještě v Sušici zasloužil o založení konventu.
Jeho sbírku doplněnou o vlastní dar ale předal řeholníkům až někdy v 80. letech jeho synovec, rovněž kanovník Václav Zbraslavský. Dalším štědrým sušickým děkanem byl Karel
Rosacius z Karlšperku (†1672), který daroval nejen nově zakoupené knihy ale i starší tisky
z knihoven jeho rodiny, která se v Sušici výrazně zasloužila o rozkvět humanismu. Časté,
ale již drobného rozsahu, byly i další dary od kléru a šlechty v okolí města.687)
Úpadek kláštera od konce 18. století se odrazil i ve stagnaci tohoto fondu, jak dosvědčuje poměr množství knih v té době vydaných v něm. Po celé 19. i 20. století až do
zrušení konventu byla knihovna uložena v některé z cel v prvním patře v konventu.
V místnosti se nacházela socha Panny Marie, především však čtyři obrazy zavěšené na
končířích: schéma císařů a českých knížat a hrabat, postavy evropských panovníků, zkáza
sochy obra ve snu krále Nabuchodonosora (Daniel 2,31) a vyobrazení papežů. Knihy byly
uloženy v pěti skříních. Dva dochované inventáře však hovoří v souvislostí s tímto pokojem jen o „několika stech starých knihách“, takže není vyloučeno, že v budově existovalo
i jiné úložiště s moderní literaturou.688)
Inventář z roku 1811 uvádí, že v klášteře byly knihy zpracované i nepopsané. Existoval tedy nějaký soupis, což bylo vzhledem k přibližnému objemu fondu asi tři tisíce svazků
nevyhnutelné. Knihy byly dle obvyklé metody dle oborů osignovány. Počet nezpracovaných knih ale postupně přibýval a vše napravil až významný kapucínský knihovník Gotthard Tesař sepsáním katalogu v letech 1875-6.689) Jeho soupis eviduje ve své hlavní části
2490 knih, stručněji popisuje asi 450 knih z tehdejšího daru Františka Trachty, děkana
v Kašperských Horách, a jen poznámkou se zmiňuje o dalších třech stech svazcích. Jak
vyplývá z pozdějších údajů, zpracoval v něm jen starší část fondu. Velký dar děkana Trachty, který byl štědrý i k hradčanské knihovně, je ve fondu patrný dodnes.
Ve 20. letech minulého století se o knihovnu zajímal místní archivář Antonín Janák.
Fond nezpracoval celý, ale prohlédl jej a zaznamenal zajímavé staré tisky zejména ze
16. století, 35 prvotisků a asi 25 rukopisů. 690) Jeho velikost odhadl na čtyři až pět tisíc
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Více údajů o dobrodincích i charakteru a obsahu fondu včetně konkrétních tisků viz Bok, 2000.
Inventáře z let 1811, 1827, 1850, 1884, 1853 a 1923. Všechny - NA, ŘK, 541.
SOA Plzeň, pobočka Nepomuk, Kapucíni Sušice, 152.
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svazků. Bohatě byla ve fondu zastoupena humanistická literatura a díla antických klasiků,
z části díky daru knihovny rodiny Zbraslavských, z části pro nezbytné filozofické znalosti
kněží. Mezi nimi se našly i knihy českých humanistů.691) Knihovna obsahovala velký počet
spisů o českých dějinách a světcích, což dosvědčuje zájem o toto téma u řeholníků
a současně u dřívějších vlastníků, jako byli místní děkanové. Největší díl jako obvykle tvořila kázání v různých jazycích.
Když začínala druhá světová válka a bratři si uvědomovali ohrožení vzácných sbírek,
nechali roku 1939 převézt některé vzácné tisky do Prahy. K značným ztrátám však došlo až
po zabrání kláštera v roce 1950. Když 7. srpna přebíral klášterní archiv správce Krajského
archivu Miroslav Bělohlávek, hovořil ve zprávě o asi 5 tisících knihách stále uložených
v klášteře. Ucházel se o ně Okresní národní výbor argumentujíce, že se v nich mnoho pojednává o sušickém kraji a převozem jinam by ztratily svou hodnotu.692) Dle svozových
pravidel měl být fond předán studijní knihovně v Plzni, která jej také nejprve 1. listopadu
oficiálně převzala.693) Budovu již tehdy přebrala vojenská správa, která odstěhovala knihy
z původního umístění v prvním patře do malé místnosti v přízemí u vchodu. Počet svazků
byl tehdy odhadnut na dva a půl tisíce, mezi nimi několik rukopisů, prvotisků a značný
počet starých tisků. Novější literatura o přibližně stejném rozsahu se s výjimkou několika
náboženských děl již v hromadách nenacházela a byla tedy patrně při transportu z prvního
patra odnesena pryč a zlikvidována. Objekt tedy musel být vyklizen pro armádu, a proto
byly knihy deponovány v městském muzeu. Správa depozitáře byla svěřena jistému inspektorovi Janu Jášovi, který byl zmocněn, aby nepotřebné knihy vyřadil a se souhlasem plzeňské studijní knihovny předal Sběrným surovinám. Záhy bylo rozhodnuto, především zásluhou Aloise Medka, okresního knihovního inspektora, že fond nebude odvezen pryč

Pseudo-Augustina Soliloquium animae ad Deum. Vindebergae [tj. Vimperk] : Jan Alacrav, 1484, HC 2013,
Riedl 1974-102, ISTC ia01326000,zachován ve fondu dodnes). Rukopisy byly novodobé s výjimkou jedněch
výkladů evangelií a epištol asi z konce 15. století (pergamen, 234 listů, 4o, malované iniciálky).
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z města, ale zůstane jako celek v sušickém muzeu, které jej dostalo do správy694) a později
i vlastnictví.
Zřejmě krátce po převezení knih do muzea vznikl jejich zběžný a dosti nedbale zpracovaný rukopisný katalog bez bližších údajů o svém vzniku. Eviduje něco přes 1800 záznamů, některé knihy jsou ovšem uvedeny dvakrát. Později vytvořili pracovníci sušického
muzea lístkový katalog a knihám přiřadili nové signatury. Popisuje celkem 1677 knih. Pomineme-li 72 nedatovaných záznamů, je mezi nimi 19 novodobých rukopisů,
11 inkunábulí, 165 tisků ze šestnáctého, 864 ze sedmnáctého, 467 z osmnáctého století
a jen 98 novějších. Prvotisky sepsal Mirko Riedl695) a zjistil při jejich srovnávání se staršími inventáři knih ztrátu 28 titulů. Výsledky likvidace knih z 19. a 20. století jsou rovněž
evidentní, dle přibližných odhadů a srovnání s popisem A. Janáka z 30. let jich nebylo zničeno méně než dva a půl tisíce. Konfrontováním katalogu s knihami jmenovanými v článku
tohoto archiváře ovšem zjistíme, že se bohužel ztratila i velká řada tisků vzácných svým
obsahem i vročením (bohemika, knihy z 16. století).
Kapucínská knihovna byla instalována jako součást expozice sušického muzea. Vedle
novodobých skříní je postaven barokní sekretář.696) V inventářích kláštera sice u knihovny
zmiňován není, ale podle maleb v horní polovině dveří skříně znázorňujících knihy
s šedými hřbety zde nějaká souvislost bude. Obrazy v dolní části dveří znázorňují dva kněze, jednoho čtoucího a druhého píšícího. Lístkový katalog byl přepsán do elektronické podoby. Na podzim 2003 uznalo Muzeum Šumavy v Sušici právo kapucínského řádu na
vlastnictví knihovny. Na základě smlouvy o propůjčení muzeu je ale dále široké veřejnosti
přístupná v jeho expozici.

Tachov, klášter františkánů
Barokní tradice sice klade založení konventu do souvislosti s působením sv. Jana Kapistrána v Tachově, avšak až patnáct let po jeho misii, konkrétně v roce 1466 žádá tachovská městská rada provinciála Jakuba z Głogówa (Velkého Hlohova) o poslání řeholníků do
města, čemuž bylo záhy vyhověno. Usídlili se v opuštěném a zpustošeném špitále

694

Souhlas referátu pro školství, osvětu a tělesnou výchovu Krajského národního výboru v Plzni z 3.11.1950.,
že knihovna zůstane jako celek deponována v sušickém muzeu. Přiloženo ke katalogu knihovny v muzeu.
695

Riedl, 1974.

696

Srov. fotografie v obrazové příloze.
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s kostelem sv. Máří Magdaleny na dosti vlhkém místě na předměstí u Pražské brány a ještě
zřejmě řadu let probíhaly na místě stavební a rekonstrukční práce, kdy řeholníci obývali
spíše prozatímní domy.
Vlivem převažujícího luteránského a kalvínského učení ve městě konvent již od počátku 16. století strádal, bratři měli v germanizovaném kraji nouze o almužny. Kostel stále
nebyl opraven, konvent byl nejspíš jen provizorní, snad postavený ze dřeva. Roku 1555
františkáni dokonce neúspěšně žádali město o přesídlení jinam. Úpadek postupoval natolik,
že po roce 1570 byl řeholní dům na několik let zcela rozpuštěn a pražský arcibiskup na tuto
přechodnou dobu usídlil v domě světského kněze.697) Klášter se pak také stal na čas útočištěm pro kadaňské františkány, když byli ze svého řeholního domu někdy před rokem 1570
vyhnáni. V roce 1600 je opět komunita řeholníků doložena na svém původním místě, ale
ještě dalších dvacet let probíhaly větší stavební práce na budově konventu, který již opět
fungoval dle běžných řádových předpisů. 698) Za třicetileté války klášter neutrpěl škodu,
přestože někdy zažíval krušné chvíle, když několikrát posloužil jako azyl pro skrývající se
katolíky nebo se v něm přímo usídlilo císařské vojsko.
Kostel i klášter se ovšem nacházely na nevhodném místě, řeholníci si v polovině
15. století vybrali dle svých zvyklostí neobhospodařovanou půdu, která však byla opuštěná
a zarostlá pro svou močálovitost a vlhkost,699) pod tachovským klášterním kostelem dokonce tekl mlýnský potok. Dobrodince pro nezbytné opravy začal úspěšně hledat provinciál
Bernard Sannig, například Barbora Františka z Vrtby, rozená z Kokořova přispěla třemi
tisíci zlatých. Základní kámen nového kláštera byl položen 8. sprna 1686 a během tří let
byla stavba konventu pro 15 bratří řízená staroměstským stavitelem Martinem Alliem hotova. Katastrofu přinesl 9. duben 1748, kdy ve městě v židovské ulici vzňal požár. Strávil
řadu domů v okolí Dolní Brány a způsobil i značné škody na klášteře, nejstarší člen řeholní
komunity P. Remigius Zimmerhackel zahynul. Klášterní kronika též popisuje hrdinský
zákrok kvardiána Petra Prentnera, kterému se tehdy podařilo zachránit část klášterního archivu. Po marné námaze vniknout do hořící budovy dveřmi, vyšplhal po přistavených kos-

697

O údajných násilných praktikách a nezřízenostech františkánského kvardiána Ambrože Weissera srov.
Winter, 1895, s. 804.
698

Buben, 2006, s. 281.

699

Srov. architektonické příspěvky ve sborníku Franciszkanie w Polsce średniowiecznej. Cz. 2/3. Kraków,
1989.
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telních lavicích do okna v prvním patře s celami a kvardianátem a vyhazoval ven knihy.
Tak se mu podařilo zachránit pamětní knihu, archiv a úřední listiny. 700)
Zpočátku se dokonce zdálo, že po požáru konvent zanikne, řeholníci se na čas usídlili
do nedalekého mlýna, kněží působili ve farnostech okolo, přesto se díky dobrodincům vše
opět podařilo opravit. V letech 1749-50 za kvardiána Hermolause Pleinera byl postaven
nový kostel, na čemž měl největší zásluhu držitel tachovského panství a císařský tajný rada
hrabě Adam z Losímova. Další požár postihl konvent ještě 16. června 1808, několikrát byl
také vytopen rozvodněnou řekou Mží. Naposledy byla budova kláštera značně poškozena
náletem 14. února 1945, kdy byly dvě třetiny místností zdemolovány, stropy propadlé, definitivního zničení se dočkala kostelní věž. Řeholníci pro nedostatek finančních prostředků
zajistili pouze novou střešní krytinu a opravu tří místností v přízemí, v nichž v roce 1950
pobýval jeden řeholník. Od roku 1959 je jeho budova užívána jako muzeum, byla však
opětovně přiznána do vlastnictví františkánského řádu.
Nejstarší zmínka o knihách v tachovském klášteře pochází z roku 1503. Františkán
Christoph z Regensburgu působící v Tachově zde tehdy pro potřeby kláštera opsal výklad
Řehole sv. Františka.701) V roce 1572 zase bratři získali Pomeriova kázání o svatých v edici
františkána Pelbarta z Temešváru.702) Jejich vlastnický přípis dosvědčuje, že i v této nesnadné době, kdy byl klášter blízko svého opuštění nebo přímo opuštěn, pamatovali na knihovnu, která díky tomu alespoň torzovitě přečkala reformační šestnácté století. Knižní sbírka byla rozšířena kolem roku 1620 díky nákupům knih umožněných kvardiánem Antonínem Neuburgerem. 703) Péčí jeho a dalších představených tak sbírka obsahovala v roce 1647
celkem 367 knih, mezi nimi nebyl údajně žádný vzácný rukopis.704) Na knihách bývá

700

Viz též Halová, 1968, s. 11.

701

Hlaváček, 2005, s. 101. Řehole a její výklady patřily k nejzákladnějšímu knižnímu vybavení klášterů už
v jejich zcela rané fázi vývoje. Podobně např. pro nově založený konvent v Uherském Hradišti opsal řeholi
biskup a správce olomouckého biskupství, františkán Jan Filipec.
702

Vlastnický přípisek: „Pro Conventu Tachoviensi fr[atr]um. min. strict. observ. ad S: Mariam Magdalenam
1572“ - Pelbartus de Themeswar. Sermones Pomerii de sanctis. Hagenoae, 1499 - SVK Plzeň, signatura
TV 161497 (Klausnerová, 1990, č. 268).

703

V roce 1620 koupil knihu Nicolaus de Blony. Sermones de tempore et de sanctis sive Viridarius. Argentinae, 1498 - SVK Plzeň, signatura TV 29142 (Klausnerová, 1990, č. 253).
704

Inventář archivu - NA, ŘF, 2854: „In Bibliotheca universim reperiuntur libri 367. nihil singulare, nec manusript9 dign9“.
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u vlastnické poznámky se jménem kláštera rovněž poznámka o jeho reformě v roce
1629.705)
Od počátku bylo při stavbě druhého konventu na sklonku 17. století pamatováno i na
místnost pro knihovnu, bezpochyby zásluhou českého provinciála, generálního komisaře
františkánů pro zaalpské země a profesora pražské univerzity Bernarda Sanniga, který se
značně zasloužil o rozvoj řádových knihoven i přestavbu tachovského kláštera. V rámci
nich byl nejprve v letech 1692-95 opraven kostel, poté přišla na řadu i přestavba kláštera,
k němuž v letech 1695-99 přibyla i nová přístavba. Jednalo se o dvoupodlažní rozšíření
uprostřed zadního (severního) traktu východním směrem. V jejím prvním poschodí byla
kromě knihovny též místnost pro nemocné a další čtyři cely. Celá přestavba byla řízena
kvardiánem a hrazena z „chudých almužen konventu“, jejichž označení za „chudé“ bylo
ovšem symbolické, neboť z nich byla placena většina oprav a úprav kláštera.706)
Nejstarší dochovaný katalog knihovny pochází z roku 1677 a podle kolofonu i písma
se na něm podíleli tři řeholníci, zejména kazatel Damián Jüttner, pozdější kvardián a první
iniciátor barokní přestavby, jehož spolupracovníky byli vikář Bonifác Krigisch a Archanděl
Kopp, později lektor teologie, tehdy však ještě jako klerik. 707) Podle svého titulu vznikl
soupis při příležitosti nového umístění knihovního fondu. Jelikož tehdy ještě nezačala barokní přestavba šlo spíše o nouzové přestěhování snad z původních prostor postižených
přílišnou vlhkostí. Katalog je setříděn podle oborů zastoupených písmeny a celkem eviduje
560 svazků. Obsahově mezi nimi jednoznačně dominuje kazatelství a homiletika (celkem
35%), pro něž tachovští řeholníci vytvořili i jinde neznámou oborovou třídu „květy kazatelů“ (flores concionatorum) s vybranými díly z homiletiky či rétoriky, které řeholníkům
přišli pro přípravu promluv nejkvalitnější a nejvhodnější. Duchovní a asketická četba je
zastoupena relativně chudě, řeholníci ještě knihy pro vlastní duchovní rozvoj nenakupovali,
jednalo se spíše o nahodilé dary. Četná jsou díla protireformační tehdy ještě řeholníkům
velmi užitečná a poněkud překvapivě také knihy politické. Zvlášť byly uloženy knihy ru-

705

Např. „Pro conventu nostro Tachoviensi F. Minorum de observantia. Reformatorum 1629“- SVK Plzeň,
sign. TV 141020 (srov. Klausnerová, 1990).

706

Pamětní knihy kláštera - SOA v Plzni, Františkáni Tachov, i.č. 2 , s. 14-15 nebo MZA Brno, Františkáni
Dačice, rkp. 15, fol. 12v; Zatím nevyjasněné zůstává tvrzení řádových kronik, že toto nové křídlo stálo „nad
původním špitálním kostelíkem.“ Srov. též Stöcklöw, 1878, s. 79-80; Wilhelm-Minařík, 1909, s. 24; Halová,
1968, s. 11; Kořán, 1971, s. 6.
707

Katalog je dochován jako samostatný svazek: Index seu cathalogus Bibliothecae Tachoviensis Conventus
FF. Min. de Obs. Reform. formatus una cum bibliotheca novo Anno 1677, 4o, lepenková vazba - NA, ŘF,
293, a v opise v kopii pamětní knihy konventu - SOA v Plzni, Františkáni Tachov, i.č. 3.
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kopisné, nesvázané a poškozené, které ale vůbec nebyly v soupise zaznamenávány. 708) Zakázané knihy nebyly v katalogu evidovány, ale podle poznámky v něm byly uloženy „pod
kozorohem v rohu místnosti.“709) Pozdější zprávy uvádějí též uzamykatelné skřínky pod
okny.710)
Velkým dobrodincem knihovny se stal farář v Plané u Mariánský Lázní Johann Sigmund Peitelschmid. Některé knihy daroval již za svého života, konkrétně roku 1680, největším obohacením však byly svazky věnované poslední vůlí po smrti jmenovaného dne
19. února 1697.711) Rovněž v průběhu 18. století byly knihovní i liturgické svazky
v sakristii a chóru bohatě rozmnožovány díky štědrosti dobrodinců. Část knih si františkáni
také sami koupili, nicméně získané peníze pocházely opět z darů, případně z v okolí sbíraných almužen. Například roku 1701 byl pořízen nový pergamenový antifonář, snad jedno
z děl soudobého františkánského písaře a iluminátora liturgických knih Silvestra Hiblera
působícího ve Slaném a Zásmukách. Na jeho vznik, zejména na nákup pergamenu finančně
přispěli Jan Ferdinand Kugler, císařský výběrčí cla v Schönwaldu712) částkou 24 zlatých,
Antonín Stadler zvaný de Wolffersgrin, snad potomek prvního syndika kláštera Ondřeje
Stadlera, 15 zlatými a další různí dobrodinci. 713) V roce 1715 získali bratři od P. Irenea
Schwendemanna, duchovního správce v Darmtelag(?) okolo dvaceti kazatelských knih. Na
dobrodincovu žádost za ně bylo odslouženo na jeho úmysl 83 čtených mší. 714) Jistě příjemným rozšířením klášterní sbírky o „přemnohé knihy“ byl zisk skrze poslední vůli Adama
Josefa Deipoly, faráře v Kozolupech zesnulého v roce 1725.715) Z almužen konventu byl
roku 1728 koupen nový žaltář s breviářem a nový větší breviář pro společnou modlitbu
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Přehled jednotlivých kategorií fondu s počtem záznamů (svazků?): A Biblia et concordiae [sic] (22 sv.),
B Expositores S. Scripturae (26 sv.), C SS. Patres (14), D Theologi speculativi (25), E Concionatores (98),
F Theologi morales (32), G Expositores Regulae et libri Ordinis (24), H Sermonistae (64), I Controversistae
(49), K historici (35, vč. řádových dějin), L miscllanei (23 sv., slovníky, aritmetika, filozofie aj.), M Authores
pii (36), N Medici (4), O Flores concionatorum (36), P Canonistae (10), Q Humanistae (29 sv.: slovníky,
gramatiky, encyklopedie, klasická lit., citáty), R Libri ad Divinum Officium spectantes (17 + „missalia
aliqot“), S Philosophi (9), T Polittici (7), V Libri manu-scripti, incompacti, & lacerati. (nic neuvedeno).
709

„Sub Capricorno in angulo repositi sunt eisdam liibri haer[eti]ci.“ - Tamtéž.
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Zpráva o převzetí... z prosince 1950, viz níže.

711

Podle proveniencí v knihách, viz Klausnerová, 1990, č. 93, 195, 205.

712

Patrně Krásném Lese v Krušných horách. Kugler též přispěl na novostavbu kláštera na sklonku 17. století
částkou 50 florénů. Viz Stöcklöw, 1878, s. 79.

713

Cit. pamětní kniha (MZA), fol. 164v.

714

Tamtéž, fol. 165r.

715

„Libri perplures, relicti in testamento a Dni Curato pie defuncto Adamo Josepho Deipol in Kosolup, acceverunt Bibliothecae“, viz cit. pamětní knihy - SOA v Plzni, část Benefactores a MZA, fol. 165v.
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v chóru.716) Další a jistě nemalý dar získali františkáni v roce 1761 od Vojtěcha Mannese,
faráře u poutního kostela sv. Anny v dnes zaniklé obci Pořejov (Purschau), který jim odkázal svou knihovnu „s mnohými autory v různých formátech.“717) Zároveň byly knihy řádně
evidovány v byl mezi nimi udržován pořádek, že mohl roku 1746 řádový historik Severin
Vrbčanský o klášteru napsat: „má uspořádanou knihovnu.“718)
Přestože zmíněný požár v dubnu 1748 téměř znamenal zánik kláštera, zůstala konventní knihovna téměř nepoškozena. S oprávněným nadšením zapsal kronikář do pamětní
knihy: „Buď blahoslaven všemohoucí Bůh, že refektář, kuchyně, sakristie, knihovna, chlév
se střechou, dřevník s 60 sáhy dřeva a pivovar zůstaly od plamenů uchovány.“719) Teprve
pozdější klášterní inventáře z konce 19. a z 20. století uvádějí, že při požáru byly zničeny
hodnotné knihy. 720) Pokud je tato o 150 let mladší informace pravdivá a nešlo pouze
o domnělé vysvětlení jinak vzniklých ztrát ve fondu, jednalo se jistě pouze o zlomek celé
sbírky, neboť, jak již bylo zmíněno, obě hlavní úložiště knih - knihovna a sakristie zůstaly
při požáru nepoškozeny a navíc zůstal starší fond zachován až do 20. století.
Příznivým obdobím tachovského řeholního domu, zejména díky péčí představených
i postupného probouzení se z josefínské rány byla 20. léta 19. století. Nejprve byl zřejmě
roku 1826 obohacen o dílo malíře Christopha Maura Fuchse (1771-1848) původem
z Tischenreuthu nedaleko současných česko-německých hranic, který ve 20. a 30 letech
pracoval na výzdobě františkánského konventu a chrámu. Rovněž místnost bibliotéky vymaloval a její strop vyzdobil freskou. Současně řeholníci knihy nově utřídili a pořídili velký protáhlý stůl pro jejich studium. 721) Centrálním motivem fresky na zaklenutém stropě je
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Cit. pamětní kniha (MZA), fol. 15r.

717

„1761 Venerab. et praecellens D.nus Adalbert Mannes parochus Purschaviensis legato suam donavit Bibliothecam in pluribus Authoribus, sub diverso formato consistentem“ - cit. pamětní kniha (MZA), fol. 167r.
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„Habet instructam bibliothecam“ - Wrbczansky, 1746, s. 114.

719

Cit. pamětní knihy (SOA v Plzni) a (MZA), fol. 123 rv. Viz též Stöcklöw, 1878, s. 81; Wilhelm-Minařík,
1909.
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Autory těchto inventářů byli představení Mikuláš Neberte a Norbert Warta - NA, ŘF, 2850.

721

„Bibliotheca, quae noviter a praeclaro pictore Mauro Fuchs depicta, noviter instructa et tabula oblonga
provisa fuit.“ - cit. pamětní kniha (SOA v Plzni), s. 35. Malíř Fuchs dále v roce 1827 namaloval obrazy na
oltáře sv. Františka a Antonína, v roce 1831 místnosti pro provinciála za 37 zlatých. O rok později zase pokračoval v kostele na vyobrazení jeho patrocinia - zástupu Všech svatých a sv. Máří Magdaleny, v letech
1834-36 pak tvořil další obrazy či fresky pro refektář. Jednalo se o obrazy Nejsv. Trojice, Korunování
P. Marie, „blatio(?) mystica Franciscanorum“, Zázrak sv. Jana Kapistrána, portréty sv. Františka a Antonína z
Padovy, sv. Bonaventury, sv. Ludvíka, sv. Petra z Alkantary a bl. Paschala, Ježíše se Samaritánkou
a zmrtvýchvstalého Ježíše s učedníky na cestě do Emaus za celkovou cenu 66 zlatých konvenční měny nebo
dle pozdějšího přepočtu 165 zl. rakouské měny. M. Fuchs byl dále autor fresek v klášteře v Teplé a na jiných
místech v západních Čechách a sousední části Bavorska zvané Stiftland.
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postava Boha Otce s žezlem v ruce sedící na kouli jako symbolu universa. Napravo od něj
malíř vyobrazil sedící církevní otce svaté Řehoře a Ambrože. Postavy drží otevřené svazky
se svými díly a malíř je vyobrazil stejně jako Boha Otce v živé barokní gestikulaci, jakoby
chtěli své učení vykládat žákům, očima však pohlížejí na Boha. Napravo od nich v rohu
jsou znázorněny tři mužské postavy - mladík v bílém hábitu nesoucí kříž, biskup opírající
se o glóbus a méně zřetelný vousatý muž v červeném obleku. Také opačnou stranu pole
vyplňují dva církevní otcové - sv. Jeroným se lvem a sv. Augustin s hořícím srdcem. Rovněž oni mají při sobě otevřené knihy, v nichž listují nebo zapisují a napravo v rohu jim naslouchá zástup františkánů. V první řadě zde stojí sv. František z Assisi se stigmaty
a křížem, sv. Bonaventura s červeným kardinálským oblekem a mučedník s ratolestí v ruce,
snad sv. Berard. Pozadí výjevu je tvořeno obláčky a celý je zasazen do iluzivního rámu.
V roce 1827 byla bibliotéka rozšířena i o neknižní přírůstky. Kromě jednoho glóbu
tehdy bratři pořídili elektrický generátor, obojí stálo konvent 32 zlatých konvenční měny. 722) O rok později si františkáni pořídili dvanáctisvazkový Conversations-Lexikon
(Leipzig, 1796-1808). Jeho cena činila tehdy 24 zlatých konvenční měny, za vazbu vyrobenou v Drážďanech zaplatili řeholníci o polovinu méně. Současně byly v ambitu okolo knihovny a snad i přímo v její místnosti vyměněna okna. 723)
V roce 1832 františkáni zpracovali další katalog bibliotéky, později ještě doplňovaný.
Knihy obsahově velmi podobné jiným konventům byly standardně rozděleny do kategorií
a formátů, akorát Bible byly zachyceny až na druhém místě (B).724) V roce 1890 knihovna
obsahovala 1088 děl v 1733 svazcích. 725) Od té doby, nejméně do dvacátých let minulého
století zase ale nebylo o bibliotéku pečováno, nové přírůstky, pokud vůbec byly nějaké,
nebyly evidovány. Pozdější inventář z roku 1905 uvádí pouze nepřesný počet „asi
1800 sv.“, další soupis majetku z roku 1923 uvádí sice přesné číslo, ale shodné jako zmíněný o 32 let starší předchůdce. 726) Jediným známým přírůstkem za toto období je katolicky
laděná pětisvazková encyklopedie Herders Conversations-Lexikon, zakoupená v letech
1907-8 za kvardiána Norberta Warty. Pozornost nebyla na počátku 20. století věnována asi
ani uložení knih, naštěstí ještě dříve, konkrétně roku 1894 proběhla oprava knihovní míst722

Cit. pamětní kniha (SOA v Plzni). Elektrický generátor, latinsky „machina electrica“ měli ve své knihovně
již v 18. století také kapucíni v Olomouci (viz).
723

Vše tamtéž.

724

Popis katalogu uloženého v SVK v Plzni viz Blažková, 1993, s. 40.

725

Inventář kostela a kláštera - NA, ŘF,2850

726

Inventáře - NA, ŘF, 2850.
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nosti. Ta byla tehdy nově vymalována, zřízena v ní nová podlaha a okna vyměněna za nová. 727) Nedostatečnou péči o historický fond také naznačují zprávy z druhé poloviny
20. století uvádějící časté poškození starých tisků červotočem.728) Bohatství tachovské bibliotéky si povšimli alespoň řádoví historici Bonaventura Wilhelm a Klemens Minařík, když
roku 1909 ve svých dějinách provincie píší: „Knihovna jest malá ale velmi cenná. Zvláště
pergamenové knihy s překrásnými iniciálkami a malbami zasluhují zmínky.“729)
V první polovině 20. století ale také došlo k několika úbytkům v historickém fondu,
nejspíš vinou bratří, kteří historickým knihám nepřipisovali výraznější hodnotu. V roce
1935 totiž objevil kaplan konventu v Praze Vít Hlava v pražském antikvariátu knihy
z vlastnickým přípiskem tachovského kláštera. Okolnosti, jak se knihy dostaly z knihovny
pryč zůstaly zahaleny tajemstvím, pouze tehdejší tachovský knihovník Josef Hopfinger
odhaduje jako možné viníky dva řádové bratry.730) Náprava v zajištění bibliotéky byla provedena v následujícím roce 1936, jak nás informují soudobé poznámky pro provinční archiv: „Uzamykatelné dveře ze dvora do knihovny byly pobity [deskami] a opatřeny závorou. Pro celu kvardiána byla obstarána nová knihovní skříň, jejíž spodní část je uzamykatelná pro ukládání monstrancí, kalichů atd.“731) Tyto změny vhledem k zjištěným ztrátám
inicioval zřejmě zmíněný Josef Hopfinger, jehož následovníkem na postu tachovského knihovníka byl okolo roku 1937 P. Vojtěch Chvojan, místní představený, ředitel třetího františkánského řádu a zpovědník řeholních sester doložený jako knihovník v řadě jiných konventů provincie. 732)

727

Okna byla v letech 1894-99 postupně vyměňována v celém konventu. Viz poznámky pro archiv (Archvio
inserenda) - NA, ŘF, 2348.
728

Zpráva o převzetí Státní studijní knihovnou v Plzni z XII/1950 - NA, SÚC, 56; Klausnerová, 1990 (prvotisky).
729

Wilhelm-Minařík, 1909, , s. 26.

730

„P.[ater?] J. nebo [z řádu] vystouplý Šebastián“ - dopis P. Hopgingera provinciálovi z 15.9. 1935 - NA,
ŘF, 2795. P. Josef Hopfinger, bývalý provinční vikář a poté v letech 1929-35 provinciál. Po předání vedení
provincie J.K. Vyskočilovi v roce 1935 působil v Tachově, mj. jako knihovník. Zemřel 1949 v Praze jako
jubilant slibů a kněžství.
731

Archivio inserenda - NA, ŘF, 2848. Z uvedených „dveří ze dvora do knihovny“ se zdá, jakoby historický
fond byl uložen někde v přízemí. Zpráva o převzetí bibliotéky vědeckou knihovnou v Plzni z prosince 1950
(viz níže) ale stále hovoří o historické knihovně v patře.
732

Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart.
31, č. 37.. P. Chvojan se narodil 24.10. 1866 v Strašnicích jako Václav, k františkánům vstoupil roku 1885,
svátost kněžství přijal 1889. V řádu působil jako novicmistr a kvardián snad v Dačicích, zemřel v Dačicích
23.5.1944. Viz též výše v kapitole o obecných dějinách františkánských knihoven a v kapitolách
o knihovnách v J. Hradci, Bechyni, Dačicích, Kadani, Tachově a U. Hradišti.
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Někdy na počátku 20. století řeholníci rozhodli nemísit historický fond s moderní literaturou a zřídili si novou, příruční knihovnu. V roce 1927 v ní mohlo být obsaženo
400 svazků knih. 733) Během druhé světové války byl klášter čistě německý a rovněž součástí tehdy ustanoveného Sudetského komisariátu, jako představený zde působil v letech 193945 Valerian Koch. Na jaře 1945 pak spolu s ostatními německými spolubratry náhle opustil
klášter a uprchl do Německa. Jeho následovník, kvardián František Solano Richter, tak ani
nemohl provést revizi knih požadovanou při změně představeného kláštera. Jelikož tuto
skutečnost uznal za vhodné zapsat do klášterní účetní knihy, nelze určité válečné ztráty
v bibliotéce vyloučit.734)
Po zrušení konventu knihovnu tachovských františkánů převzala stejně jako sbírku
jejich plzeňských spolubratří a dalších západočeských klášterů Státní studijní knihovna
v Plzni. Podle oficiálních údajů bylo tehdy z tachovského kláštera vytříděno a odvezeno
4500 starých tisků a 75 inkunábulí. 735) Plzeňská vědecká knihovna sbírku oficiálně převzala
8. prosince 1950 za přítomnosti jejího ředitele Jaroslava Kuby a tachovského okresního
církevního tajemníka. 736)
Tehdy vzniklý zápis uvádí historickou bibliotéku s jednoduchými, do zdi vestavěnými regály „podél stěn, kol oken a dveří“. Pod okny se měly nacházet uzavíratelné skřínky,
snad původně určené na zakázanou literaturu. Po zrušení kláštera však do nich byly uloženo asi 300 „vybraných rukopisů a prvotisků“ vytříděných odbornou komisí Státního úřadu
pro věci církevní, snad původně určených k předání Národní a universitní knihovně
v Praze. Dalších asi 120 svazků uložených „v bedně“ obsahujících „novější náboženská
díla“ bylo vyčleněno pro knihovnu Státního úřadu pro věci církevní ke studijním účelům. 737) V příruční bibliotéce nacházející se rovněž v patře konventu byly tehdy údajně
shledány „primitivní dřevěné regály přeplněné knihami,“ část se údajně nacházela též na

733

Podle čísla, které získali tvůrci přehledu „Inkunábule ve sbírkách odborných knihoven“ (dochováno
v Archivu m. Plzně, pozůstalost M. Suché, i.č. 52.) nejspíš od někoho z plzeňských františkánů. Uvedených
400 svazků a žádný prvotisk v žádném případě neodpovídá stavu historické knihovny, zatímco příruční sbírka
s moderní literaturou byla jistě řeholníky využívána hojněji a měli ji více ve svém uvědomění. Rovněž inventář archivního fondu tachovských františkánů v SOA v Plzni uvádí, že klášterní archiv se při převzetí nacházel ve dvou místnostech knihovny.
734

SOA v Plzni - pobočka Nepomuk, Františkáni Tachov, účetní kniha K 32, cit. podle archivního inventáře.

735

F. Horák. Zpráva o svozu klášterních knihoven… (cit., např. NA, SÚC, 56). Jiný nenadepsaný dokument
uložený tamtéž uvádí pouze 1200 sv., evidentně se však jedná o blamáž.

736

Zpráva o převzetí - NA, SÚC, 56.

737

Dále protokol zmiňuje katalog z roku 1832 a zcela chybný počet svazků - zjevně jen dle zběžného nepříliš
kvalifikovaného odhadu byl rozsah fondu vyčíslen na „asi 1900 sv.“
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zemi. Celkem dle hrubého a ne zcela důvěryhodného odhadu šlo o asi 2250 svazků, mezi
nimiž měla převažovat novější německá náboženská literatura, ale byly zde též díla populárně vědecká, křesťanská v češtině a beletrie. Dalších snad několik set knih bylo údajně na
chodbě před oběma knihovními místnostmi. Klíč od knihoven měl uschován okresní církevní tajemník a jakmile státní knihovna „upraví další místnost pro sklad svozů,“ měly být
knihy odvezeny za pomoci pracovníků městského národního výboru, který převzal budovu
kláštera. Oním skladem pro svozy se pak až do srpna 1951 stala jako u řady dalších západočeských klášterních biblioték prostory a zejména refektář františkánského konventu
v Chebu. 738)
Státní studijní, posléze vědecká resp. Studijní a vědecká knihovna v Plzni převzala
většinu původního historického fondu tachovských františkánů. Po vytřídění fondu částečně pro antikvariáty a částečně pro Sběrné suroviny bylo ve Státní vědecké knihovně
v Plzni, v jejím tzv. západním depozitáři a ve skladišti na půdě v roce 1964 uloženo
4350 svazků původem od tachovských františkánů. Pro příležitostnou výstavu historických
knih bylo o dva roky později vybráno 60 tisků s „hodnotnými vazbami“ vhodnými výstavní
účely. 739) Mezi nimi bylo nalezeno 57 inkunábulí, které byly spolu s ostatními ve fondu
státní knihovny popsány. 740) Asi 18 prvotisků skončilo ve skladech Památníku písemnictví.741) Několik jednotlivin rukopisů bylo františkánům v navráceno zpět a na počátku
21. století byly uloženy v konventu u P. Marie Sněžné v Praze.

Třebíč, klášter kapucínů
U zrodu třebíčského konventu stál majitel místního panství, císařský rada a komoří,
přísedící zemského soudu na Moravě, majetný Adam František hrabě z Waldsteina, když
roku 1663 požádal řádovou kapitulu o jeho zřízení. Motivací k vzniku kláštera mu bylo
„vyplenění z tohoto třebíčského místa beztrestně se šířícího kacířství.“742) Tatarské vpády

738

F. Horák. Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji plzeňském a karlovarském ve dnech
16.a 17. května 1951 - NA, SÚC, 56. Viz též kapitola o chebské klášterní knihovně.
739

Zpráva Bohumila Nuska, jenž svozové fondy v Plzni osobně třídil. Dochována v pozůstalosti M. Suché,
Archiv města Plzně, i.č. 60.
740

Klausnerová, 1990.

741

Blažková, 1993, s. 40.

742

Orig. lat. Viz Sameš, 1972-79, s. 275. Tamtéž podrobněji o okolnostech a komplikacích okolo vzniku
konventu.
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ale vše pozdržely a hrabě se svolení nedožil (†1666). Jeho dědicové již nebyli tolik nakloněni těmto řeholníkům, nalézali různé výmluvy. Velká překážka vznikla, když se majitel
třebíčského dominia František Augustin z Waldsteina chtěl roku 1680 stát vídeňským biskupem, ale jmenován jím byl kapucín Emerich z Komárna. Přesto odkázal o čtyři roky
později v poslední vůli peníze na novostavbu na jejkovském předměstí. Pro další tahanice
však stavba začala až roku 1687 a za tři léta byla hotova. Za reforem císaře Josefa II. sice
konvent zrušen nebyl, ale z kostela se v roce 1784 stal farní, a klášter na čas posloužil jako
fara. Město chtělo zcela rozdělit budovu na faru a klášter, ale konvent by se tím stal pro
tehdejších 18 bratří prakticky neobyvatelný. Díky snahám představeného Moravské provincie Juliána Mellera z Mikulova byla do konce 18. století vystavěna nová fara. Osudným
se ovšem stal především rok 1847, kdy celý klášter vyhořel a musel být znovu postaven. Ve
20. století, v letech 1934-35, byla ke křídlu vzdálenějším od kostela přistavěna Serafínská
škola pro 40 až 60 případných kandidátů na vstup do řádu. V roce 1950 byl klášter zrušen,
od 90. let minulého století v něm sídlí biskupské gymnázium a kostel slouží jako farní.
Z prvních dvou století existence kláštera nemáme o knihovně téměř žádné zprávy, jeho rozvoj aspoň v menší míře jistě podpořilo nevelké studium fungující v konventu
v 18. století.743) Kapucíni i v Třebíči natřeli jako obvykle hřbety svých knih šedou barvou a
černě a červeně je označily tituly a signaturami bez zvláštních ozdob. Ostatní zůstane snad
zapomenuto, neboť při tragickém požáru v roce 1847 celá bibliotéka shořela. Známe jen
jediného donátora, třebíčského děkana Martina Josefa Matlotia, kupodivu nakloněného
kapucínům, přestože ti byli v té době v neustálých sporech se světským klérem. 744) Po své
smrti 16. února 1727 odkázal kapucínům celou svou knihovnu. 745) Pokud by byla za Josefa II. proměněna část budov ve faru, újmy by došla kromě chodby, vodovodu, záchodu
a dalších i klášterní knihovna. Místnost by musela být zmenšena, takže by nepostačovala,
což nám ovšem příliš o jejím charakteru ani přesném uložení nevypovídá. 746)

743

Podle názoru B. Lifky (1959, s. 41) založil knihovnu první kvardián Chrysogonus z Budějovic v roce
1693, což zřejmě odvozuje od roku dokončení konventu nebo založení komunity. Z různých příčin (peněžních, časových i zájmových) však k založení klidně mohlo dojít až později za jiného představeného. Tamtéž
Lifka uvádí výslovně několik titulů z kapucínské knihovny pocházejících.
744

Srov. Sameš, 1972-79, s. 283, 287. Přípis o jeho věnování dochován též v knize ve Staré kapucínské knihovně v Brně, signatura 12 B 27. Sameš uvádí Matlotia jako „jediného příznivce“ kapucínů mezi třebíčským
světským klérem.

745

Kapucínské anály, sv. 18, 1729, s. 79.

746

Sameš, 1935, s. 36-40.
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Po zmíněném požáru (1847) musela být knihovna vybudována znovu. Zdrojem byly
především duplikáty knih z jiných kapucínských klášterů. Nejméně 350 svazků přišlo
z Hradčan a nemálo rovněž z Brna, takže v třebíčském fondu byly i knihy známých brněnských donátorů jako byl Bernard Voscinius nebo Nicolaus Bellaci. V letech 1846-49 byl
poté zpracován oborový katalog, včetně pozdějších přípisů evidující 2957 svazků.747) Několik tisků pocházelo ze 16. století, základ však tvořily knihy z 18. a 19. století. Nové knihy
byly v katalogu připisovány do roku 1883, později již nebyl doplňován. Knihovna se
ovšem rozvíjela i dále, 748) nejspíš vznikl soupis nový, dnes nezvěstný. K přestěhování fondu došlo při stavebních úpravách roku 1934. Nové umístění se našlo v místnosti veliké přibližně 3x3 metry v přízemí blízko vstupu do kláštera vedle fortny a hovorny. Původní úložiště, které pravděpodobně již nepostačovalo, bylo opraveno. Kromě toho ale byla ve vedlejší, o něco menší místnosti ukládána ještě nově vzniklá knihovna Serafínské školy. 749)
Po zrušení kláštera roku 1950 měl být fond předán do správy Universitní knihovny
v Brně. Za nejasných okolností ovšem Náboženský fond 14. září 1950 rozhodl o jejím předání muzeu v Třebíči. 750) Pracovníci třebíčského Západomoravského muzea provedli v roce
1959 revizi fondu. Knihy byly nově osignovány, orazítkovány a zároveň porovnány
s katalogem z poloviny 19. století. Zjištěný úbytek asi 200 svazků byl určen jako přirozená
výměna či odpisy v rámci živého fondu před rokem 1950. Tyto údaje, stěží ověřitelné co do
pravdivosti, se ovšem týkají pouze historického fondu, moderní literatura pořízená kapucíny v odhadovaném množství 2-3 tisíce svazků se ztratila, nejspíš jako druhotná surovina.
Po opětovném navrácení třebíčského konventu kapucínům získal řád rovněž jeho
knihovnu. Na určitý čas byla uložena v samotném klášteře a pak v počtu asi 2600 svazků
převezena v letech 1996-98 do Provinční knihovny v Praze.751) Pro odhad množství knih
ztracených po roce 1950 lze jen poznamenat, že počet knih vrácených v restitucích zhruba

747

Uložen v Provinční knihovně kapucínů Praha-Hradčany, sine signo. Viz též Lifka, 1959.

748

Srov. Lifka, 1959, s. 42.

749

Stručná poznámka - NA, ŘK, 451;. plán - NA, ŘK, M46.
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Neprůhlednost tohoto skutku dosvědčuje fakt, že když v říjnu přijeli do Třebíče zástupci brněnské Universitní knihovny, vůbec netušili, že knihovnu již získalo muzeum. (NA, SÚC, 56). Velmi kriticky se k věci
později vyjádřil i Jaroslav Vobr (1991, s. 3), pozdější vedoucí oddělení starých tisků Universitní knihovny,
hovoříce o „nespravedlivém rozebírání“, „místním paškalíku“ nebo „přemíře lokálního patriotismu“. Zpráva
o svozu klášterních knihoven od F. Horáka z března 1952 hovoří o 1500 zabavených svazcích předaných
muzeu, skutečný rozsah fondu však byl asii 2600 knih (srov. níže).
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Z toho asi 890 starých tisků v 762 svazcích, 1361 novějších knih a dalších 350 knih náležejících před požárem r. 1847 hradčanské knihovně. Asi 70 svazků se nachází ve Staré knihovně brněnského konventu.
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odpovídá velikosti knižního fondu v polovině 19. století, zmizely také dva prvotisky ještě
zaevidované v Západočeském muzeu v Třebíči. 752)

Turnov, klášter františkánů
Františkáni byli na Turnovsko povoláni kvůli obnově katolické víry mezi lidem péčí
Maxmiliána hraběte z Waldsteina, nejvyššího zemského komořího, císařského rady
a pomocníka kardinála Františka Harracha. Hrabě Maxmilián usídlil řeholníky původně na
statku v Nudvojovicích, který pro ten účel zakoupil a pro jejich hmotné zabezpečení
i bratřím odevzdal. Když fundátor viděl úspěšné aktivity řeholníků rozšiřující katolické
vyznání ve stále dominantně protestantském Turnově, rozhodl se usídlit je přímo v něm.
Zavázal se i jejich výživou, takže po schválení provinční kapituly, císaře i biskupa bylo
17. ledna 1651 posláno do Turnova několik prvních františkánů z Prahy. Jelikož klášter
budovaný v rohu náměstí ještě nestál, pobývali bratři nejspíš ještě nějaký čas
v Nudvojovicích nebo bydleli na faře u děkana Pavla Vojtěcha Blažejovského. Stavby základní kvadratury dokončené posléze v roce 1656 se ujal Maxmiliánův syn Ferdinand Arnošt z Waldsteina, později proběhlo ještě několik přístaveb. Další opravy proběhly též po
požárech v letech 1707 a 1803. V rámci josefínských reforem byl konvent původně určen
k zrušení. Nejprve stát zakázal počátkem roku 1787 všechny bohoslužby a zabavil kostelní
náčiní z drahých kovů. V následujícím roce se dostavila do kláštera čtyřčlenná komise, 753)
aby prohlédla a zinventarizovala všechny jeho místnosti. Nakonec však přece bylo císařské
rozhodnutí o zrušení odvoláno a konvent fungoval nadále se stanovenou hranicí maximálního počtu řeholníků na 15.
Během rakousko-pruské války v roce 1866 sloužil řeholní dům dočasně jako vojenská nemocnice pro raněné Prusy. Během asi dvou měsíců zde bylo ošetřeno okolo tisíce
mužů, řeholníci bydleli přechodně v sousedním domě patřícímu Antonínu Werichovi. Také
během druhé světové války byla přední část konventu směrem k náměstí podstoupena pobočce místní nemocnice. Při rušení konventu v dubnu 1950 v něm pobýval jeden kněz a tři
bratři laici, posléze zde také byly dočasně násilně umístěny bosé karmelitky převezené sem
ze svého konventu z Prahy-Hradčan.
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Lifka, 1959.
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Jejími členy byli podle řádových pramenů krajský hejtman „Eberla“, turnovský purkmistr Josef Erfurt,
syndik konventu Jan Černý a městský tajemník Jan Hubatius (Hubač?).

541

Nejstarší známý katalog turnovské knihovny pochází z roku 1678, kdy byl její fond
také nově uspořádán, vše jistě na základě nařízení B. Sanniga. Celkem
525 evidovaných svazků bylo roztříděno do 23 oborů označených jako „titulus“ spolu
s číslem. 754) Nejvíce byla ve fondu zastoupena jako obvykle kázání rozdělená do několika
kategorií, další místo zaujímaly na první pohled překvapivě libri prohibiti (79 sv., 15%).
Není se však čemu divit, neboť rekatolizaci provádějící řeholníci se jistě aktivně podíleli
i na konfiskacích konfesně nevyhovujících knih a následně je zařazovali do svého fondu.
Mezi zabavenými díly nebyla jen literatura luteránská, ale také například dvě české Bible
a jeden Nový zákon užívaný údajně skupinou Valdenských, další knihy od českých bratří,
ale také řecko-latinská gramatika nebo několik děl Ciceronových. Velkého využití se však
zřejmě tyto knihy nedočkaly, neboť velkou část obyvatel města a kraje se podařilo obrátit
řeholníkům již za svého pobytu na statku v Nudvojovicích, o čemž svědčí také nízký počet
protireformačních děl v konventní bibliotéce.755) V ní bylo tehdy také mnoho děl liturgických a pak teprve následovaly knihy asketické pro podporu osobního duchovního života
bratří. Zvlášť bez ohledu na obsah byly uloženy knihy v němčině a češtině, obojích bylo
v soupise zaznamenáno 35 svazků. Samostatnou kategorii tvořily také rukopisy popsané
v katalogu jen velmi zběžně a také inkunábule a někdy i další tisky ze 16. století byly ukládány zvlášť do kategorie Miscellanea.756)
Z iniciativy kvardiána Víta Žárka757) a s povolením a pomocí fundátora Arnošta Josefa hraběte z Waldsteina proběhla v letech 1682-1685 přestavba kláštera, který byl za necelých tisíc zlatých rozšířen o jednu neúplnou kvadraturu a severovýchodní křídlo vybíhající
do zahrady. V něm bylo už od počátku podle plánů architekta pamatováno také na knihovnu, která měla být a byla umístěna v prvním poschodí v klenuté čtvercové místnosti o délce
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Inventarium Bibliothecae Conventus Nostri Turnoviensis ad S. Franciscum A.D. 1678 novissime confectum“ - NK, deponát františkánů, sine signo 39.
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O konfesijních poměrech v Turnově srov. Novotný, 2001.
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Jednotlivé obory včetně svazků v nich zaevidovaných jsou následující: Tit.primus. Bible (v katalogu nenadepsáno, 3 sv.), Tit. secundus Expositores [s. Scripturae] (5 sv.), Tit. 3. (v katalogu stejně jako u násl. uvedeno slovně - „tertius“) Sancti Patres (3), Tit. 4 Concilia, canonistae, juristae (9), Tit. 5 Theologi speculativi,
moral. & summistae (21), Tit. 6 Controversistae (9), Tit. 7 Philosophi (8), Tit. 8 Concionatores (55), Tit. 9
Sermonistae (20), Tit. 10 Postillatores et Homilarii (7), Tit. 11 Materiam pro concionibus tractantes (29), Tit.
12 Authores pii (43), Tit. 13 Ad Officium Divinum et Chorum spectantes (45), Tit. 14 Regulam et statum
Ordinis concernentes (11), Tit. 15 Hystorici tam ecclesiastici quam profani (25), Tit. 16 Politici et medici
(10), Tit. 17 Humanistae (21), Tit. 18 Miscellanei (16), Tit. 19 Bohemi (35), Tit. 20 Germani (35), Tit. 21
Itali, Graeci, Galli, Hyspani &c. (5), Tit. 22 Diversa manu scripta (31), Tit. 23 Haeretici et prohibiti (79).
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Turnovský představený do roku 1682, poté působil tamtéž jako kazatel, zemřel 1701 v Praze.
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4,8 metru, kde se dále naházely cely řeholníků, provincialát a infirmarium. 758) Na stejném
místě v budově vyčnívající z kvadratury do zahrady byla knihovna umístěna až do
20. století.
Když kolem roku 1704 probíhaly za kvardiána Ludvíka Tomíčka menší opravy
v domě, bylo pamatováno i na bibliotéku, kterou nechal představený opatřit novými železnými dveřmi. Do oken pak instaloval kamenné ostění, do něhož byly vsazeny železné
dvoukřídlé okenice. Turnovští řeholníci si tedy byli dobře vědomi, jaká nebezpečí jejich
knihám ze strany ohně či zlodějů mohou hrozit a vybavili se proti nim. Zároveň byl celý
severovýchodní přístavek s provincialátem, infirmariem a knihovnou nově zastřešen. 759)
Tyto zmíněné ochranné prvky se turnovským řeholníkům více než vyplatily. Již
v následujícím roce, v noci na 20. dubna 1707 vypukl ve městě v domě vdovy Alžběty
Grošové požár, který zničil 177 domů, farní kostel i řeholní dům a chrám. Údajně veškeré
vnitřní vybavení kromě jídelny, kuchyně a dvou místností v přízemí, bylo pohromou zničeno.760) Rovněž statika severovýchodního přístavku s bibliotékou byla zřejmě narušena, neboť ten musel být při pozdějších opravách postaven znovu od základů. 761) Velkou část knih
se však podařilo před plameny zachránit, stěží by mohla knihovna již o sedm let později
obsahovat celkem 1250 svazků. Některé z nich ovšem byly zřejmě ohněm poškozeny, mezi
nimi i pamětní kniha konventu.762)
Tehdejší představený Bartoloměj Kubíček požádal Arnošta Josefa z Waldsteina
o opravu škod způsobených ohněm a hrabě opět neváhal, ihned povolal řemeslníky
a rekonstrukci hotovou během jednoho roku svěřil do rukou stavitele Mikuláše Raimonda
působícího ve službách Waldsteinů, jenž také sám na opravy finančně přispěl. Arnoštův
syn hrabě František Josef z Waldsteina, který opravy dokončil, nezaplatil pouze stavební
rekonstrukci, ale rovněž bratřím roku 1708 věnoval všechny potřebné liturgické knihy a tři
velké chórové breviáře v celkové hodnotě 100 zlatých, neboť vybavení sakristie a chóru na
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Pamětní kniha kláštera - MZA, Františkáni Dačice, rkp. 21, fol. 32r. Viz též archivní kniha konventu - NA,
ŘF, Františkáni Turnov, rkp. B-59 nebo další pamětní kniha - NA, ŘF, Františkáni Turnov, rkp. B-19; Wrbczansky, 1746, s. 248.
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Cit. pamětní kniha kláštera (MZA), fol. 32r; Další pamětnice - NA, ŘF, Františkáni Turnov, rkp. B-18,
s. 15; NA, ŘF, Františkáni Turnov, rkp. B-19, s. 66. P. Tomíček se rovněž zasloužil o rozšíření knihovny
v U. Hradišti (viz).
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Cit. pamětní kniha kláštera (MZA), fol. 32v. Srov. též Buben, 2006, s. 318; Novotný, 2001, s. 16; Bradáčová, 2006.
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„Ex fundamento“ - cit. pamětní kniha kláštera (NA, ŘF, Frant. Turnov B-18), s. 17-18.
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Počet svazků podle katalogu z roku 1714 (viz níže). Dosti ohořelé okraje listů (později restaurované má
např. i cit. pamětní kniha NA, Frant. Turnov B-18.
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rozdíl od knihovny shořelo. Další misál vázaný v červeném hedvábí získali bratři spolu
s dvěma obrazy řádových světců ve stříbrném rámu od kněze Chrysostoma Mayera
z Mladé Boleslavi. 763) Část knih si ale řeholníci kupovali sami, například několik dalších
misálů si pořídli roku 1710. Asi největším nákup byl učiněn v roce 1714, kdy se knihovní
fond rozrostl o vícesvazkové foliové Bullarium Romanum a „mnohé kazatelské knihy.“764)
V návaznosti na četné nákupy došlo ještě v témže roce (1714) k novému přetřídění
celé knižní sbírky, zařazení dosud neuložených svazků a novému sepsání celého fondu do
katalogu dochovaného v opise jako součást pamětní knihy. 765) Chaos po požáru v dubnu
1707 zřejmě způsobil přeházení knih a chaos ve sbírce, takže musela být roztříděna do nových oborových skupin. Každá z nich měla nezvykle své zastupující písmeno i římské číslo, stejně jako dříve ponechal knihovník zvlášť díla v češtině a němčině bez ohledu na jejich obsah. Podle většího množství exemplářů české i německé františkánské řehole, se zdá,
že oba jazyky byly v 18. století běžnou mluvou v klášteře, autor popisovaného katalogu
však mluvil především německy. V soupise stejně jako dříve dominují různé kazatelské
knihy včetně historických děl jako doplňujících pomůcek. Oproti dřívějšími soupisu ze
17. století výrazně přibylo duchovních a asketických příruček, zpravidla drobných svazečků v mnoha multiplikátech. V Turnově nikdy nefungovala klášterní škola, a tak i v jeho
knihovně nebylo mnoho učebnic či teologických knih. Čtrnáct rukopisných zápisů
z přednášek a opisů učebních textů bylo zřejmě předáno jinému konventu, v popisovaném
katalogu jsou tato původně zapsaná díla přeškrtnuta. Dalších manuskriptů bylo tehdy
v klášterní knihovně celkem 42, vesměs novodobých ze 17. století, zejména opisů tištěných
děl moralistických a kazatelských. Uložen zde byl také svazek nedělních a svátečních kázání františkánského historika a kazatele Jindřicha Labeho (1648-1693), který se v Turnově
narodil, pobýval zde v letech 1685-1689? a později zde také zemřel. Katalog eviduje
14 datovaných prvotisků, asi osmina knih byla vytištěna v 16. století. Tato díla vydaná před
založením kláštera získali řeholníci vesměs z darů, čemuž odpovídá i jejich obsahová
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Cit. pamětní knihy: NA, B-18, s. 19; NA, B-19, s. 164. František J. z Waldsteina také zaplatil opravu varhan a podle řádového kronikáře „dal co mohl.“
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Cit. pamětní kniha (NA, B-18), s. 19. Uvedena je zde též celková cena knih - 10 zlatých, což však není
příliš pravděpodobné, písmo je také v tomto místě kvůli poškození celého svazku špatně čitelné. Různé nákupy knih bez jejich přesnějšího uvedení uvádí v 18. století také dvě knihy příjmu a vydání konventu - NA, ŘF,
Františkáni Turnov, B-5 a B-17. Viz Bradáčová, 2006.
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NA, ŘF, Františkáni Turnov, B-18 (karton 4). Incipit: „In nomine Domini Incipit Inventarium bibl. Conv.
turnoviensis ad SPN franciscum Ao 1714 renovatum et pluribus novis auctoribus auctum.“ Jednotlivé oborové tříd jsou zcela odlišné oproti staršímu katalogu z roku 1678.
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stránka zaměřená dosti světským směrem - řada těchto knih je z oblasti práva a světských,
zejména českých dějin, 766) či se jedná o díla klasických antických autorů. Tvůrce soupisu
měl několik následovníků, kteří ojediněle připsali nové přírůstky nebo provedli v knihovně
revizi. Pro slavení nejvyšší svátosti měli řeholníci k dispozici v sakristii sedm misálů
a devět zádušních mešních knih.
Zdá se, že oprava budov po požáru na jaře 1707 nebyla provedena s úplnou pečlivostí, neboť již o 14 let později (1721) hrozil strop v jednom rohu knihovny zřícením. Řeholníci jej tedy nechali podepřít dvěma otesanými kameny, na čemž jim údajně velmi pomohl
turnovský starosta František Norbert Pressl, který byl řeholníkům nápomocen již při dřívějších opravách po požáru.767) K dalším opravám části kláštera s knihovnou, snad právě
i onoho provizorně podepřeného rohu a výměně střešních okapů došlo roku 1748 opět díky
finanční podpoře Františka Josefa hraběte z Waldsteina. 768)
V návaznosti na opravy místnosti nakoupili františkáni také nová díla do fondu.
V roce 1722 to bylo několik exemplářů jistého pražského vydání Bible a další kazatelské
knihy, za což konvent zaplatil 50 zlatých. Autor zápisů v pamětní knize, snad místní představený si k tomu pochvaluje, že „tyto mnohé florény byly co nejlépe utraceny“ a děkuje za
to Bohu. O pět let později byla ještě přikoupena další díla, mezi nimi spisy jezuity Tobiáše
Lohnera.769) Od dobrodinců získávali řeholníci zřejmě spíše nákladnější tisky, například
většinu misálů v sakristii. Jeden z nich v červeném hedvábí se stříbrným kováním například
bratřím za 80 zlatých koupil v roce 1733 jičínský purkmistr Karel Kohout.770)
V roce 1843 pak proběhla přestavba knihovní místnosti, která byla nově zaklenuta,
takže se konečně vyřešily statické problémy a mohla být odstraněna kamenná podpora.771)
Jistě tedy musel být dočasně vystěhován knižní fond i mobiliář, ale zřejmě se opětovně
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Několik konkrétních děl z české i světové historie uvádí Buben, 2006, s. 22.
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„1721 reparatum fuit novum aedificium, in quo est Provincialatus, et quidem forinsecus in corno Bibliothecae, ubi ruinam aliqualem minabatur, quod cornu ex utraq; parte meris quadris lapidibus cinctum est, cooperantet ad hoc multum, Praenobili Dno Capitaneo Francisco Norberto Pressl.“ - cit. pamětní knihy konventu:
NA B-18 - s. 26, NA B-19; MZA - fol. 34v. Všechny zápisy v pamětnicích jsou totožné, jen exemplář v MZA
uvádí zkresleně jméno purkmistra jako „Franciscus Greschel“.
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Cit. pamětní knihy: NA B-19, MZA - fol. 35v.
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Další koupené dílo bylo „Concilium Romanum et Officialis Curiae Regulares Mattheuci“. Viz cit. pamětní
kniha (NA, B-18), s. 26.
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Cit. pamětní kniha (MZA), fol. 69v.
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„bibliotheca vero fornice concameranda“, cit. pamětní kniha (NA B-18), s. 12.

545

projevily důsledky urychlené opravy po požáru v roce 1707. O padesát let později (1893)
byla v rámci menších oprav a vymalování konventu, nově natřena také knihovna. 772)
Na sklonku svého života působil v Turnově kazatel a místní diskreta P. Jan Baptista
Šuránek (†1893). Jako pozůstatek svých kazatelských aktivit zanechal v klášteře rukopis
svých promluv podle jeho vzhledu a opotřebování hojně samotným autorem využívaný. 773)
V roce 1909 bádal v knihovně Klemens Minařík, hledajíce informace pro zpracování podkladů k beatifikaci pražských františkánských mučedníků. 774) V roce 1937 je jako turnovský klášterní knihovník doložen Gilbert Mánek, tehdy též diskreta, sakristián, magistr laiků
a kandidátů, zpovědník a kazatel.775) V neznámé době si turnovští řeholníci označili své
knihy kulatým razítkem s textem: „Bibliotheca Franciscanorum Turnovii“.
Patrně z Turnovského konventu pochází nijak nenadepsaný katalog z přibližně
z 30. let 20. století. 776) Zatímco knihy v něm popsané byly uloženy bez ohledu na obor,
pouze podle pořadového čísla (signatury), samotný soupis je roztříděn do relativně dosti
podrobných 61 oborů. Tento vysoký počet umožnil lepší orientaci, než tomu bylo u starších
soupisů, setkáme se zde například s třídami jako dějiny diecéze, geografie, Katolická akce,
kulturní dějiny, umění, literární dějiny, historie misií, monastika, okultismus, III. řád, zakázané knihy, sociální vědy nebo národopis. Podle závěrečné poznámky čítal fond na konci
roku 1944 celkem 3656 svazků. Vzhledem k velkému důrazu na historii včetně literární,
kulturu a umění lze jako možného autora soupisu odhadnout P. Bonaventuru Wilhelma,
který působil jako knihovník i v jiných konventech.
Po likvidaci konventu v roce 1950 byla kromě historické bibliotéky
v severovýchodním přístavku nalezena ještě novější příruční knihovna. Podle jejího očíslování byla umístěna zřejmě někde v sousedství historické sbírky v místnosti o velikosti
4,5 x 4 metry. Knižní fond sice formálně převzala Státní studijní knihovna v Liberci, ve
skutečnosti však byly rukopisy, staré tisky i novější knihy v počtu asi 3000 svazků převe-
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Cit. pamětní kniha (NA B-19), s. 84.
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Konvent u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.
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V katalogu z roku 1714 je u knihy Martyrum 14 Franciscanorum Pragae ad Nives occisorum od Jeronýma
Strassera. Viennae, 1624 tužkou poznámka. „vidi die 4/VI 909 P. Kl.Min.“ Více o zmíněném díle viz J. Kašpar in Beneš et al., 2004, s. 44-45.
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Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart.
31, č. 37. P. Mánek zemřel v roce 1984 v Ústí u Hranic.
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NA, ŘF, i.č. 764, rkp. 371. (2o). Lokalizaci konventu do pohraničí Čech naznačuje kromě německého
jazyka také konventem odebírané časopisy v Německu vydávané, turnovskému konventu přibližně odpovídá
i objem knihovního fondu. Psáno na linkovaném papíře, barevnou tužkou předkresleny sloupce.
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zeny do skladů Národní a universitní knihovny. Údajně „menší množství beletrie“ bylo
dáno k dispozici okresnímu knihovnickému inspektorovi pro lidové knihovny, zda je však
někdo převzal a skončily ve veřejných knihovnách se zjistit nepodařilo. 777)
Turnovské knihy vracené řeholníkům od 90. let minulého století jsou ukládány
v jejich pražském konventu u P. Marie Sněžné. V roce 2003 takto řeholníci získali zpět asi
2500 starých tisků, a další desítky novějších knih. 28 inkunábulí a asi 36 rukopisů bylo
ponecháno jako řádový deponát v Národní knihovně. 778)

Uherské Hradiště, klášter františkánů
První snahy o usazení následovníků sv. Františka v Uherském Hradišti činili měšťané
již po roce 1333, když bylo město uchráněno před nájezdy Uhrů, avšak i přes získané svolení papeže Jana XXII. se plány nepodařilo naplnit. Úspěšnější byl až velkovaradínský biskup a administrátor olomouckého biskupství Jan Filipec, člověk nadmíru bohatý, který
přesto tak si oblíbil Menší bratry, že sám do jejich řad roku 1492 ve Wrocławi vstoupil. Již
o rok dříve se postaral o založení i výživu hradišťského konventu, v němž sám poslední rok
svého života pobýval. 779)
Těžké období nastalo v souvislosti s luteranizací města od 20. let 16. století. Údajně
v roce 1542 byli řeholníci z kláštera vyhnáni, když odporovali neznámému požadavku protestantů. Některé prameny interpretují tuto událost jako zánik kláštera. Několik řeholníků
se totiž ještě do objektu vrátilo, avšak k obnovení řádné řeholní komunity již nedošlo. Proto
a snad i pro nedostatek hmotné podpory kláštera provinční kapitula v Brně dne 9. května
1543 konvent oficiálně rozpustila. Přesto se ještě po několika letech řeholníci vrátili, ale
podlehli morové epidemii v roce 1554. Klášter zůstal po 50 let pak pustý, chyběla střecha,
rozpadával se.
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Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven, 20.6.1950 - NA, SÚC, 56; F. Horák. Zpráva o svozu…(cit.,
např. NA, SÚC, 56). Viz též Horák, 1966, s. 264.
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Soupis rukopisů původem z tachovského kláštera zpracoval Zdeněk Uhlíř (Za jeho poskytnutí děkuji Janu
Kašparovi.). Jedná se zejména o manuskripty z 18. století, několik jednotlivin je až o sto let starších nebo
novějších. Až na výjimky se jedná o duchovní četbu řeholníků, například přípravy ke zpovědi, modlitby (křížové cesty, hodinky, exercicie) nebo výklady řehole.
779

Jan Filipec zemřel 27.6. 1509, pohřben byl v hrobce v hradišťském klášteře. O velkém významu Filipce
v středoevropské diplomatice a snad i jeho duchovním věhlasu svědčí i fakt, že jeho hrob navštívil roku 1511
král Vladislav na své cestě z Uher. Viz Stehlík, 2002, s. 9.
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Zásluhou purkmistra Jana Purka přišli v roce 1605 do Hradiště františkáni z nedaleké
Skalice, odkud byli již dříve vyhnáni protestanty a dočasně pobývali na Velehradě. Také
v Uherském Hradišti bylo v této době pouze 12 katolíků. Konvent stojící původně na místě
tří domů zakoupených Janem Filipcem byl po letech opuštění v roce 1605 téměř zbořen,
z kostela stály sloupy a základy zdí. Tento stav trval až do roku 1612, kdy začala stavba
zcela nového barokního domu na jiném půdorysu než stál starší pozdněgotický objekt. Definitorium české provincie ještě 9. září 1611 rozhodlo a následně světské i církevní autority
(Pavel V. a Rudolf II.) potvrdily, že klášter bude pro vždy patřit k uherské provincii
sv. Spasitele, která ale do něj bude posílat jen bratry znalé češtiny. V roce 1709 byl sice
přičleněn do české provincie, což ale 14. července 1741 opět zvrátila svým výnosem královna Marie Terezie, i když konvent měl být stále osazován česky mluvícími bratry. Teprve
patentem Josefa II. z 13. října 1785 se stal klášter definitivně součástí české řádové provincie.
Boje třicetileté války přečkal konvent v relativním klidu, zato jej dvakrát v 17. století
poškodil nevelký požár (1643 a 1681), výbuch městské prachárny (1695) a boje
s Turky (1683). Během druhé poloviny téhož věku a počátkem 18. století tak v důsledku
těchto katastrof proběhlo několik přestaveb a oprav domu. K východnímu křídlu kvadratury přiléhala od roku 1709 ještě budova noviciátu zbořená počátkem 20. století. Kromě noviciátu zde počátkem 19. století patrně fungoval také juvenát, tedy studium a formace mladých kleriků. 780) Poté co bylo ve městě v roce 1870 zřízeno gymnázium, byli naň posíláni
klerici z kláštera. Dne 17. dubna 1894 pak konvent i chrám spolu s celým městem opět po
asi sto letech poškodil požár. Ten snad na čas přerušil fungování juvenátu, který je opět
doložen roku 1896 a fungoval zde až do 30. let 20. století. Roku 1919 byl klášter ustanoven
jako výchovný pro řeholní dorost na Moravě. Někteří novicové a junioři sice studovali na
státních školách, avšak přednášky z teologie pro kleriky se vedly i v samotném řeholním
domě, na tzv. Serafínské škole. Počátkem 20. století zde studovalo okolo 5 až
12 mladíků.781) V roce 1937 vedení provincie rozhodlo o umístění centrální studentské koleje pro celou provincii právě v Hradišti, kvůli přicházející válce však k realizaci tohoto
záměru nedošlo.782)
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Opravy klášterní budovy (MZA, Františkáni U.H., kart. 6, sign. B III 1) uvádějí k roku 1805 rekonstrukci
objektu zvaného „Franziskanischer Seminario“.
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Pamětní kniha konventu od r. 1915, s. 1, 622-626 - MZA, Františkáni U. Hradiště, kart. 32.
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Hlaváček, Petr et al. In Foltýn a kol., 2005, s. 696..
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Po zrušení kláštera v roce 1950 byl jeho objekt využíván jako archiv, který zde sídlí
dodnes. Náročná rekonstrukce budovy včetně údržby a restaurace zdobených interiérů,
z nichž nejznámější je štukovaný barokní refektář, proběhla v letech 1987-1997, další
opravy si pak vyžádaly povodně v roce 1997. V srpnu 1990 byla v Uherském Hradišti obnovena františkánská řeholní komunita, bratři však bydlí v nedalekém domě na náměstí
v sousedství chrámu Zvěstování P. Marie.
U počátku hradišťské konventní knihovny stál, stejně jako v případě celého kláštera
Jan Filipec. Ten kromě údajných tisíce zlatých na výstavbu a vybavení konventu a jeho
fundaci, daroval ze svého majetku také kostelní náčiní a knihy. 783) Zmínka o Filipcově
knižním daru je sice stručná a nezmiňuje ani nenaznačuje konkrétní díla, s jeho osobou
však s největší pravděpodobností také souvisí několik iluminovaných rukopisů užívaných
od počátku v hradišťském konventu. Přímo pro něj byl napsán do této doby datovaný původně trojdílný žaltář pro společnou modlitbu hodinek. První dochovaný svazek obsahuje
žalmy pro jednotlivé hodinky kromě nešpor.784) Františkánský původ dokládá též typický
emblém IHS na jeho počátku a figurální iniciála s františkánským terciářem sv. Ludvíkem
z Toulose (fol. 86b). Texty jsou bez not, officia u hradišťských františkánů tedy původně
nebyla zpívaná kromě nešpor, které jsou spolu s notací obsahem dalšího dílu.785) Z kodexů
byly nejpozději na počátku 20. století vyřezány listy s iniciálami a dochovala se jen část
z nich.
Diplomat, církevní hodnostář a nakonec františkán Jan Filipec si rovněž budoval
vlastní knižní sbírku, a to jak před vstupem do řádu 10. června 1492, tak i poté. Její existenci můžeme odvodit z dopisu, který poslal v roce 1493, tedy během svého noviciátu ve
Wrocławi svému příteli a mocnému moravskému šlechticovi Vilému z Pernštejna. Sděluje
mu, že si na dluh koupil pro sebe knihy a prosí o jejich laskavé zaplacení. 786) Oba byli již
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„dedit 300 florenos ad comparandum fundum et exemendum domus ... et post hec addidit usque ad mille,
preter paramenta, calices, libros etc.“ - Arbor historica provinciae Boemiae - Archiv města Plzně, Sbírka
literární rukopisů, s. 138. Týž text se podle Hlaváček, 2002a, s. 131. nachází v Chronica Fratrum Minorum de
Observantia Provinciae Bohemiae, s. 170 - Knihovna Národního muzea, sign. VIII F 75: Viz též Minařík,
1915, s. 2.
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VK OL, sign. M IV 4; Boháček-Čáda, 1994, č. 381. Na konci pozdější přípis: „Finis. Scripsi anno 1659
die 22. februarii. P. Frig[dianus?] Voglery.“ Více o rukopisech viz též výše v kapitole Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy.
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Tamtéž, M IV 7; Boháček-Čáda, 1994, č. 384. Na předním přídeští text: „Adiectis CCCC milesimus sextus abiit annus hoc illagueatum [sic] erat diurnale per fratrem Franciscum, baccalarium Cozlensem.“
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„...a za knihy, kteréž jsem sobě zde zjednal, dlužen jsem. To zaplatieš-li za mne, pán Buoh tu almužnu
odplatí. Nebť sem se ve tvou naději vdlužil, víc se již dlužiti nemíniem, aby mi nepřišlo na to přiesloví, že
kdo nemuož zaplatiti měšcem, že mosí platiti hřbetem.“ Psáno ve Wrocławi, v neděli po sv. Matouši 1493.
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více než 20 let přáteli a společníky v diplomacii na budínském dvoře787) a Filipec zde neváhá v rozporu s řádovými předpisy kupovat si vlastní majetek a ještě na dluh, zato již dokáže
s františkánskou pokorou žádat o almužnu.
Konkrétním pozůstatkem po Filipcově osobní knihovně je jeho bohatě iluminovaný
pontifikál, který používal jako varadínský biskup. Vyzdoben byl v královské knižní dílně
v Budě a součástí iluminací je také Filipcův biskupský znak na prvním listě. Při vstupu do
řádu biskup ponechal kodex varadínské katedrále.788) Další dochovanou Filipcovou knihou
je konvolut dvou Avicennových lékařských prvotisků.789) Svazek má na zadním přídeští
vlastnoruční Filipcův latinsko-český přípisek upozorňující čtenáře na pomíjivost lidského
života. Snad si tento přípisek poznamenal někdy v období svého duchovního obrácení, před
vstupem k františkánům. Knihu si také patrně odnesl do Wrocławi, kde vstoupil roku 1492
do noviciátu a kde ji koupil blíže neznámý duchovní Andreas Peters(?) a v roce 1498 věnoval dále.790) Také první brněnští tiskaři K. Stahel a M. Preinlein již v Benátkách tiskli nejspíše na Filipcovu žádost roku 1484 Breviarium Olomucense. 791) Podle zatím nepodložených úsudků přišli tito první brněnští tiskaři působit do jihomoravské metropole právě na
Janovo pozvání. Na jeho žádost a náklad zde totiž vytiskli nákladnou a objemnou tzv.
Thuróczovu Uherskou kroniku dokončenou v březnu 1488.792)
Jakkoli si tedy byl Filipec vědom výhod knihtisku a kromě zmíněného breviáře zajistil pro olomouckou diecézi také vydání misálu, 793) pozitivní vztah si zachoval i k rukopisné
knize. Sám se přímo na jejich vzniku sám podílel, přinejmenším po svém vstupu
k františkánům. Ve wrocławském konventu byly kdysi údajně uloženy knihy, které Filipec

Publikováno v Archiv český, čili, Staré písemní památky české i moravské... Díl XVI. Praha : 1897, s. 14-18.
Viz též Hlaváček, 2002a, s. 119.
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Hlobil, 1990.
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Csapodi, 1975, s. 339 s další lit. o kodexu. Pontifikál se nachází v knihovně katedrály v Esztergom, Simor
Ms 26. Srov. též Foltýnová-Mikulcová, 1999, s. 14.
789

Canon, De viribus cordis. Benátky, 1483, GW 3119 a Cantica de medicina. Benátky, 1484, GW 3129.
Dochovány v Sachsische Landesbibliothek v Drážďanech, Ink. 3122, Ink. 3320. Viz Csapodi, 1975, s. 340;
Foltýnová-Mikulcová, 1999, s. 14.
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Text Filipcova přípisku i vlastnického záznamu z Wrocławi publikoval Csapodi, 1975, s. 340.

791

Hain 3866, ISTC ib01172900, GW 5414. Viz Dokoupil, 1974, s. 37.
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Hain-Copinger C 15517, GW 14782, BMC III 815, ISTC it00360000; Louda, 1802. Podrobněji viz Dokoupil, 1974, s. 35-36 a 77-79 (č. 5).
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Bamberg : Johann Sensenschmidt, 1488, GW 23782. Více viz Boldan, Kamil. Bamberské vydání olomouckého a pražského misálu (1488 a 1489). In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech,
Moravy a Slezska. č. 8. Olomouc, 1999.
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vlastnoručně napsal. 794) Další vlastnoručně Filipcem psané liturgické knihy vlastnil a užíval
klášter františkánů ve Skalici, který byl hradišťskému konventu sice prostorově nejbližší,
avšak tehdy ještě náležel do jiné (uherské) provincie. Hranice provincií ovšem Filipcovi
působícímu rovněž jako panovnický a šlechtický diplomat po celé Evropě nečinily žádné
problémy. Filipcem psané a ve Skalici užívané pergamenové „graduály a žaltáře“ byly
ovšem zničeny při bouřích v roce 1605.795)
Slibné začátky hradišťského konventu i jeho knihovny přerušila reformace 16. století.
Když zůstal klášter z vnitřních i vnějších příčin v jeho 40. letech opuštěn, nařídila městská
rada řeholníkům ponechat na místě knihovnu, chorální knihy a bohoslužebné náčiní.“796)
Magistrát se patrně cítil k takovému nařízení oprávněn, neboť mnozí měšťané byli, aspoň
v minulosti, dobrodinci a fundátory františkánů.797) Pokud by si řeholníci stáli za svém
a záležitosti se udála o století dříve nebo později, jistě by si své právo na knihy a paramenta
obhájili. V tomto případě by ovšem i bez intervence města nejspíš odcházející řeholníci
ponechali tyto často cenné věci na místě. Přesto z původního vybavení konventu zůstalo
zachováno alespoň několik liturgických knih napsaných z Filipcovy iniciativy, buď je řeholníci stačili odnést nebo zůstaly skryty u některého, spíše tajného přívržence katolictví ve
městě.
Z prvního století existence knihovny po obnovení konventu na počátku 17. století
nemáme přímé zprávy. Nejspíš i zde byla sbírka obohacena o konfiskované zakázané knihy
získané ve městě a základ fondu tvořila zejména literatura kazatelská a protireformační.
K prvnímu sepsání knih došlo nejpozději někdy v 80. letech v důsledku nařízení provinciála Sanniga.
Na počátku 18. století bylo zbořeno východní a severní křídlo kvadratury hrozící zřícením a v roce 1705 položil hrabě Amand Ferdinand Petřvaldský (1653-1724), hlavní do-
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Csapodi, 1975, s. 340, který zde cituje z díla: Gánóczy, Antonius. Episcopi Varadiensis. Viennae, 1776,
s. 449.
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„Roku 1605 opäť vypukli nepokoje... Skalicu zajali hneď Uhri, hneď Nemci, a čo jeden ponechal, druhý to
zničil, ako: graduály a psaltériá, písané na pergamene varadínským biskupom Jánom de Pruis“ - přeloženo z
rkp. Pavla Salajky Brevis connotatio antiqui et reformati conventus Skalicensis z pol. 18. stol. Viz Gajdoš,
1968.
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Hlaváček, Petr et al. In Prix, D. a kol., 2005, s. 695.
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Tamtéž.
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nátor oprav, základní kámen jejich nové stavby. 798) V jejím závěru byly v roce 1733 na
náklady zmíněného buchlovského pána postaveny tři nové cely: kvardianát, vikariát
a knihovna.799) Místnost pro uložení knih sloužící takto až do 20. století o rozměrech
6,5 x 7,5 a výšce okolo 4,2 metru se nachází v prvním patře jižního křídla, jako i okolní
cely je klenutá, má dvě okna a čtvercový půdorys o straně 7,6 metru, takže je asi dvakrát
větší než běžné cely řeholníků.
V následujících letech zařídili františkáni, snad ještě stále představený Antonín
Schwab nebo jeho následovník Matouš Močak (Matzak) i výzdobu a vybavení bibliotéky.
Jako umělce si zvolili hradišťského malíře Josefa Karla Herenrätera (1701-1746), který
v roce 1736 vyzdobil klenutý strop malbami s knihovnickou tématikou.800) Centrální námět
na největším poli uprostřed (cca 290x220 cm) představuje dvanáctiletého Ježíše v Chrámu,
hlavní novozákonní téma vztahující se k oslavě moudrosti.801) Na schodovitém podstavci
stojící802) Ježíš v oslaveném červenomodrém šatě s aureolou ukazuje pravou rukou vzhůru
k svému Otci, okolo posedávajících či stojících jedenáct mudrců mu naslouchá (znázorněno rukou u ucha), žasnou nad ním, 803) dva čtou svitek s hebrejským Písmem nebo potichu
diskutují. Ve scéně nechybí ani přicházející Josef a Maria, kteří právě chlapce nalezli.
V pozadí výjevu se nachází rozsáhlý jeruzalémský chrám podepřený mohutnými sloupy
s jednoduchými hlavicemi, z nichž sedm je zvýrazněno světlejší barvou jako sedm symbolických sloupů moudrosti. 804)
Okolo výjevu je vytvořen štukový rám s malovanou imitací mramoru a okolo něj ještě šedý ornamentální dekor navazující na oválné medailony na pilířích mezi lunetami po
stranách stropu s polopostavami středověkých františkánských učenců. Mezi okny je to
798

Na úhradě stavby se podílel též městský rychtář Bernard Antl, v klášteře a zejména jeho refektáři působil
tehdy italský umělec Balthassaro Fontana. Prameny o opravě - MZA, Františkáni Uherské Hradiště, karton
30, passim. Výzdoba refektáře podrobně popsána M. Stehlíkem, 2002.
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Kronika konventu 1471-1783 - MZA, Františkáni U. Hradiště, rkp. 30.
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Malby jsou signovány jménem J. Herchenther a zmíněným rokem. Viz též Loudová, 2003, s. 79-86.
O malíři Herenräterovi viz též Škrobaková, Alena. O některých neznámých barokních umělcích v Uherském
Hradišti. In Slovácko : studie, materiály, zprávy. 1961, s. 116.
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Podle M. Loudové (2003) a restaurátorské zprávy (viz níže) byl původní obraz oválný, v subtilnějším
rámu. Nynější obdélníkový tvar je údajně výsledkem pozdějšího přepracování, zřejmě v průběhu 18. století.
Rovněž proto malbě vytýká několik hluchých míst po stranách.
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V tomto se projevila fantazie malíře J.K. Härenrätera, neboť dle Lukášova evangelia (2,46) Ježíš při příchodu své matky a pěstouna seděl.
803

Srov. Lukáš 2, 47-49. Slova, jež Ježíš říkal svým rodičům: „Nevěděli jste, že musím být tam, kde jde
o záležitost mého Otce?“ tak mají souvislost s jeho ukazováčkem zdvihajícím vzhůru.
804

Srov. knihu Přísloví 9,1.
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sv. Bonaventura v hnědém hábitu, jehož kardinálský post připomíná červený klobouk
a pruh látky přehozený přes rameno a bok a andělíček podávájící mu zlatý kardinálský
(dvojitý) kříž. Stojící světec píše perem do knihy, která se opírá o zlatý krucifix, z Ježíšovy
tváře na něm vychází záře směrem k Bonaventurově obličeji. 805) Naproti nade dveřmi vidíme bl. Jana Dunse Scota. Stojí před otevřenou knihou, na níž jakoby ukazoval svým žákům. Nad knihou se vznáší postava Panny Marie v modrém šatu se zlatou září okolo, jako
jeden z pilířů Scotova učení. Vlevo při bočních stěnách je vyobrazen scholastický učenec
Alexandr de Hales s knihou v červených deskách, z jeho úst vychází paprsek s učencovým
výrokem „Non videtur Adam, in homine isto pecasse“. Na pozdají je police s dalšími knihami. Na protější stěně je vyobrazen sedící Mikuláš z Lyry. Podepíraje si hlavu se zájmem
čte hebrejský rukopis, což je narážka na jeho exegetické dílo. Jako nezbytná insignie je
k těmto vzdělaným řeholníkům vždy přimalována otevřená nebo zavřená kniha. Kvalita
spíše prostých maleb odpovídá průměrným schopnostem J.K. Herenrätera, malíře regionálního významu, s jakými se obvykle setkáváme při výzdobách františkánských knihoven
a dalších prostor kláštera. Obrazy jsou vsazeny do plastického štukového rámu s imitací
mramoru doplněného decentně okolo o stylový ornamentální a rostlinný dekor
a u polopostav řádových učenců též pásku s jejich jménem a vžitými tituly: doctor seraphicus (Bonaventura), doctor doctorum irrefragabilis (Alexander de Hales) a doctor venerandus, planus et utilis (Mikuláš z Lyry). Zobrazení světci mají prosté glorioly, stejného
stylu jako Josef a Maria v hlavním výjevu, jež jsou tvořeny pouhou obrysovou linkou kontrastují s plným zlatým kotoučem Ježíšovým. Hrany lunet byly vyzdobeny zlaceným rostlinným motivem. Výzdobu dovršuje františkánský znak namalovaný v místnosti nade
dveřmi. 806)
Záhy po postavení a vymalování byla místnost nejspíš vybavena také nezbytným
mobiliářem. Každá ze skříní umístěných okolo stěn má šest polic, přičemž spodní dvě jsou
o něco hlubší, čímž vzniká menší odkládací plocha ve výšce asi jednoho metru. Mobiliář
byl ve shodném stylu jako refektář namalován zelenou a bílou polychromií. 807) Police byly
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Jedná se o zdůraznění Bonaventurova učení opírající se o ukřižovaného Ježíše, srov. též hlavní motiv fresky u kapucínů v Brně. Za Bonaventurou se. andělíček podává dvojižá zlatý kříz. B. má linkou gloriolu (jako
Jos. a Mar.) Bonven
806

Při pozdější přemalbě byl signován rokem 1885 a jménem Polášek, jeho starší původ však odhalily sondy
při přípravě restaurace malířských děl na přelomu 20. a 21. století - viz restaurátorská zpráva.
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Při pozdějších úpravách byla polychromie odstraněna a skříně natřeny jen tmavou lazurou. Dvířka byla
nahrazena závěsy. Srov. archivní fotografie z 1. poloviny 20. století - NA, ŘF, 3004, reprodukce viz obrazová
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uzavíratelné, spodní bílé na panty, na horních skřínkách prosklené a posuvné. Prostor mezi
jednotlivými skříněmi byl vyzdoben tordovaným pilastrem s volutovou patkou. Celek je
propojen hluboce profilovanou římsou, která pro každou skříň nese jednu řezbu, které dominuje kartuš s latinskými názvy tématických oborů.808) Tyto řezby jsou oddělny profilovanými pilířky nesoucími barevně (bíločerveně) zvýrazněné drážkované koule jako symbol
dokonalosti a univerzálnosti.
Větší nákup knih nechal provést roku 1731 představený Ludvík Tomíček. 809)
Z klášterní kasy bylo pořízeno nejméně osm svazků moralistických, homiletických
a scholastických děl. Další nákup učinil o dvě léta později kvardián Matouš Močak, který
mimo jiné pořídil dvousvazkovou českou svatováclavskou Bibli nebo různá rozjímání,
včetně Tomáše Kempenského v němčině i češtině.810) Z nákupu knih je zřejmé, že
v klášteře skutečně pobývali zejména česky hovořící řeholníci, v menšině byli řeholníci
s německou mluvou. Výrazně menší skupinu, ale oproti jiným konventům přece jen výraznou, tvořily knihy v maďarštině. 811) Další knihy koupil P. Močak ještě v roce 1735 a opět
šlo o dvě české bible s komentářem, dvoudílná česká kázání Trojí Chléb nebeský pro lačný
lid český od františkána Damascena Marka a blíže nespecifikovaná kázání a teologická díla
českého jezuity Fabiána Veselého (†1729) a dalších českých autorů. Za celkem 30 zlatých
nakoupil knihy ve Vídni roku 1738 jeho následovník, představený Martin Vaculík. Pořídil
opět především česká kázání a několik misálů a peníze získal od neznámého dárce, neboť
závazné mše za tento nákup měl odsloužit člen konventu P. Crescentius Cerva. Nejvíce se
z tehdejších představených po P. Močakovi věnoval knihovně Robert Sklenáč, kvardián
v letech 1741-1743. Během těchto tří let pořídil desítky děl nejrůznějšího obsahového za-

příloha. K této „přemalbě“ v duchu prostoty zřejmě došlo při úpravě prostor okolo roku 1885 (viz níže). Při
restauraci v letech 2000-2001 byl obnoven původní polychromovaný nátěr odhalený sondami.
808

Kartuše psány červeně na šedomodrém pozadí, okolní řezba je bílá. Nápisy na nich odpovídaly uložení
(roztřídění) fondu odpovídajícímu klasifikacím používaným cca. v letech 1650-1685: I. Scriptura & Expositores, II. Sancti Patres, IV. Concionatores latini, VI. juristae, VIII. Historici, X. Ascetae. Třídy nejsou seřazeny
dle svého číselného označení, takže hypoteticky mohly kartuše i odpovídat skutečnému uložení knih. Při
pozdějším přetřídění sbírky a vzniku nových tříd zastupovaných písmeny byly kartuše přemalovány (objeveno během sondování při restauraci), a poté ještě jednou na počátku 20. století byly nápisy nahrazeny zlatě
psanými čísly dle nového systému signatur B. Wilhelma(srov. níže). Při zmíněné restauraci nápisy opět obnoveny v původní podobě. Rovněž dvířka, která snad rovněž byla odstraněna okolo roku 1885 restaurátoři
obnovili
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P. Tomíček se rovněž zasloužil o přestavbu knihovny v Turnově (viz).
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Kronika konventu 1471-1783, s. 142. - MZA, Františkáni U. Hradiště, rkp.30. Rodová jména kvardiánů
opravena a doplněna podle elektronického přepisu řádového nekrologia.

811

V řádovém kostele sv. Antonína se tehdy kázalo německy a „moravsky“. Od roku 1741 nesměli ovšem
v klášteře trvale pobývat maďarsky hovořící řeholníci.

554

měření i jazyka za téměř 150 zlatých, což vzhledem k uváděnému množství knih nebyla
jistě jejich běžná prodejní cena, ale P. Sklenáčovi se podařilo svazky sehnat za výhodnějších podmínek. Největší část jeho nákupů tvořila latinská, česká i německá kázání, tedy
knihy pro běžnou kněžskou praxi, ale nechyběla ani díla obecnější teologie pro povznesení
bohovědného vzdělání řeholníků. 812) Kromě samostudia fungovala přinejmenším v roce
1735 v Hradišti také řádová škola teologie, na níž ještě tehdy vesměs působili maďarští
lektoři i studenti.813)
Ani v Hradišti nechyběli řeholníkům dárci knih. V roce 1744 odkázal františkánům
celou svou knihovnu čítající 78 děl místní děkan Tomáš Xaver Laštovka, který zesnul o tři
roky později na své cestě k brněnským kapucínům, u nichž byl poté pochován. 814) V roce
1757 bratřím daroval několik knih velehradský prelát Antonín Hauck, prostřednictvím hraběte Amanda Antonína z Petřvaldu, který knihy předal. 815)
Při bojích s pruskými vojsky za sedmileté války (1757-64) utrpěl klášter škody, takže
o dva roky později musely být opraveny jeho zdi. Oprava spočívala mimo jiné ve zpevnění
„železem“ a probíhala rovněž v místnostech knihovny, provincialátu a vikariátu.816) Po zrušení místního jezuitské koleje byly koncem září 1776 uloženy jejich knihy po tři dni
v jedné z cel františkánských kleriků. Poté byly svazky převezeny do olomouckého kolegia. 817) Také v 70. letech si františkáni knihy sami nakupovali. Vděčí za to mimo jiné místnímu kvardiánovi, lektoru filozofie a teologie a definitoru uherské provincie Janu Damascenu Charvátovi. V roce 1776 s jeho svolením koupil bratr Valerián Grosz Lecky
učebnici logiky, takže se již tehdy zřejmě v klášteře přednášelo. 818) Františkáni si kupovali
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Cit. kronika 1471-1783, s. 150-179.
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Srov. teze Universa Theologia ad mentem Subtilis Doctoris Joannis Scoti... 1735 připojené k tisku Diotallevi, Alessandro. Idea Veri Poenitentis a Poenitente Propheta Regio... VK OL, sign. 649.091. Lektorem teologie tehdy byl Ambrosius Szentsimonui.
814

Tamtéž, s.186. Knihy získaly řeholníci až po Laštovkově smrti v r. 1747. Konkrétní knihy z daru se dochovaly ve VK OL, např. signatury II 630.363, 602.561 a další.

815

Tamtéž.

816

Tamtéž, s. 262 a násl.

817

Tamtéž.

818

Stattler, Benedikt SJ (v Innsbrucku). Philosophia methodo scientiis propria explanata. Augsburg, 1769 VK OL, sign. 900.199/ 1. ("...procuratus 1776 Sub Guardiam R. P. Damascensi Charvat per P. Valerianum
Grosz Lecky"). P. J. D. Charvát se narodil v roce 1712, roku 1736 vysvěcen na kněze. Přebýval zejména v U.
Hradišti, kde byl opakovaně kvardiánem. Je autorem českého tiskem vydaného výkladu františkánské řehole:
Fractio panis in Refectionem Fratrum Minorum, neb Lámánj Chléba k Požjwánj Bratrůw Menssých, to gest
Krátký Wýklad na Regulu Bratrůw Menssích… Uherská Skalice : Josef Antonín Škarnicl, 1764. Knihopis
3.299.
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nejen učebnice, ale také kázání. V roce 1777 si řeholníci koupili 16 svazků homilií spolu
s čtyřdílným biografickým souborem Thesaurus Franciscanus, jehož autorem byl moravský františkán Gandolphus Blaník (†1779).819)
Jen velmi krátce, konkrétně dva roky působila naposledy v U. Hradišti řádová studia
pro deset kleriků založená roku 1784, než je císař Josef II. zase zrušil a donutil řádové kleriky z Moravy studovat na fakultě v Olomouci. Kromě zmíněné knihovny v sousedství
provincialátu byly knihy pro potřeby studia ukládány také v cele lektorů, kteří je používali
pro své přednášky. 820)
V roce 1788 sestavil hradišťský řádový knihovník Lactus soupis duplikátů
v knihovně.821) Příčinou jeho vzniku mohl být nedostatek knih v některých klášterech, kde
bylo započato s jejich konfiskací, neboť šlo o domy původně dle císařského rozhodnutí
určené k zrušení, což již bylo v tomto roce obvykle odvoláno, avšak zabavení třeba části
knih již stačilo být provedeno. Přeložený list popsaný na dvou stranách v olinkované tabulce eviduje pečlivým písmem psané bibliografické záznamy včetně roku a místa vydání nebo místní signatury. Mezi nimi je také pět exemplářů latinské Bible vydané v Norimberku
v roce 1480, čtyři kusy výkladů Písma Mikuláše z Lyry z roku 1473 nebo 17 výtisků děl
o manželské morálce od Angela Englmayera (Štýr, 1748). Ze soupisu duplikátů se dovídáme také barokní systém roztřídění fondu, neboť žádný starší katalog pocházející
z U. Hradiště se nepodařilo nalézt. Knihy byly jako obvykle rozděleny do oborů zastoupených písmeny822) a v jejich signatuře následovalo arabské pořadové číslo bez ohledu na
formát.
V následujících desetiletích po josefínských reformách, kdy počet řeholníků poklesl
z téměř padesáti včetně studentů na asi 10, ustávají zprávy také o nákupech knih. Ty sice
zřejmě nadále byly kupovány, i když zřejmě v menší míře, avšak vzhledem k jejich stále
klesající ceně to již řeholníci nezaznamenávali. 823) Změna nastala po roce 1872, kdy se
v Uherském Hradišti opět na čas usídlila řádová studia. Pro nově příchozí kleriky bylo ne819

Tamtéž. Vyšlo ve Znojmě u Antonína Jana Preysse zřejmě v roce 1773.
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Jako lektor působil v Uhreském Hradišti zejména P. Ludvík Schwab a dále kněží z Velehradu.

821

NA, ŘF, 2996.

822

A Bible, B ? (snad patristika), C výklady Písma, D právo, E filosofie, F ?, G moralistika, H scholastická
teologie, I kázání, K ? (zřejmě opět kázání), L moralistika nebo kázání, M historie, Ń ?, O ?, P ?,
R katechetika, T ?.
823

Srov. účetní knihy konventu od roku 1788 - MZA, Františkáni U. Hradiště, rkp. 14-15. Tyto neevidují
žádné náklady spojené s nákupem nebo vazbou knih s výjimkou pořízení dvousvazkových „Aliottiho“ kázání
v roce 1859. Úpadek konventu je zřejmý, o knihy nebyl zájem,
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jen třeba upravit cely, pořídit hábity, ale rovněž zakoupit knihy, na počátku do nich řeholníci investovali 21 zlatých. 824) Postupně se objevují i další nákupy u různých knihkupců,
knižní fond skutečně obživl. Bratři odebírali teologické i populární časopisy jako Čech (politický týdeník katolický), Hlas (Časopis politicko-náboženský, vyd. v Brně), Světozor,
Olmützer Zeitung nebo Časopis katolického duchovenstva.
V červenci 1842 navštívil hradišťskou františkánskou knihovnu zemský archivář Antonín Boček a pro účely vědeckého bádání ji celou prohlédl a prozkoumal. Vyžádal si tehdy
k prodeji duplikáty, které odpovídaly jeho oboru, tedy nejspíše historická díla. Františkáni
s prodejem svazků, které v této době již jistě ani moc nevyužívali, souhlasili, neboť za získané peníze mohly být svázány knihy, u nichž to dosud evidentně z finančních důvodů nebylo možné. Podle klášterního kronikáře však nebyly prodávány pouze duplikáty, ale
i další knihy jen v jednom exempláři. mezi nimi měla být i šestisvazková česká Bible kralická v prvním vydání z let 1579-1594, což kronikář právem označil za nenahraditelnou
ztrátu.825)
Téhož roku (1842) přišli do Hradiště jako pastorační posila noví kněží ze Slaného,
mezi nimi též Josef Kalasánský Leidl, již zkušený správce knihoven v jiných konventech,
který byl i zde jmenován knihovníkem. 826) Tuto svou funkci nevzal P. Leidl jen jako formalitu, ale v letech 1843 až 1844 znovu fond, jenž tehdy obsahoval 4168 svazků, zkatalogizoval a uvedl do pořádku. Ten se udržel až do počátku 20.století, kdy se ovšem Leidlův katalog ztratil. Nový pořádek v bibliotéce byl zřejmý už na první pohled, neboť kromě utřídění
také neznámý truhlář opravil skříně a jistý malíř Hubinka místnost vymaloval, celkem za
86 zlatých konvenční měny. 827) Dalšího obohacení se knihovna dočkala v roce 1856, kdy
františkán P. Dominik „převzal“ z neznámého zdroje velký dvousvazkový atlas světa
a další, zejména kazatelské knihy ohodnocené na 15 zlatých.828)
Výše zmíněný malíř Hubinka byl zřejmě jen řemeslníkem a jeho práce v knihovně
okolo roku 1850 patrně znamenala jen vybílení prostor zašedlých stářím, jak naznačuje
i její cena. Větších změn se prostory bibliotéky dočkaly v roce 1885, kdy proběhla drobněj-

824

Cit. účetní knihy.
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Pamětní kniha kláštera 1795-1916, s. 173 - MZA, Františkáni U. Hradiště, i.č. 1. Bible je zde nazývána
jako "Königsbibel". Srov. též podobný prodej z knihovny v Dačicích.

826

Tamtéž, s. 173.

827

Tamtéž, s. 71. Stejná pamětnice na s. 178 ale uvádí náklady jen 54 zl.

828

Tamtéž, s. 186
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ší oprava kláštera a ten byl z větší části včetně knihovny vymalován malířemi Ignácem a
Bartolomějem Poláškem. Nejzjevnější změnou v ní bylo natření ploch okolo maleb na stropu a stěnách nezakrytých skříněmi ve stylu dřevěného dekoru s květinovými girlandami. 829)
Přestože dobře řemeslně zvládnutá imitace dřevěných desek a trámů působila na klenutém
stropě poněkud nepřirozeně, šlo tehdy řeholníkům bezpochyby o větší znázornění řádové
prostoty. Zatímco místnosti v patře mají u většiny františkánských klášterů jednoduchý
trámový dřevěný strop, v hradišťském řeholním domě jsou zaklenuty, podobně jako prostory v přízemí. Tomu odpovídaly i dřevěný dekor doplňující subtilní a jemné girlandy
s modrými a bílými kvítky šípkových (planých) růží. Nade dveřmi do knihovny, resp. jejich kamenným ostěním, byl tehdy z chodby namalován ve vavřínovém věnci se střapci
nápis: „Cella S. Petri Martyris XVIII“, tj. místnost svatého Petra Křtitele (1542-97), františkánského misionáře v Japonsku popraveného spolu s několika druhy v Nagasaki, tehdy
zrovna nedávno vysvěcenými (8. června 1862 papežem Piem IX.). Současně byla zřejmě
původní polychromie na mobiliáři nahrazena prostší tmavou lazurou.
Za vymalování knihovny zaplatili řeholníci 117 zlatých. 830) Podle fotografií pocházejících někdy ze let 1946-1950 i popisů kláštera z počátku 50. let minulého století byly na
otevřených policích připevněny závěsy, které se v horní části skříní rozhrnovaly do stran
a v dolní části zvedaly nahoru. Zdá se, že se nejednalo o prvotní výbavu polic, ale teprve až
později přidanou ochranu před prachem a nečistotou.831)
Velké štěstí měla bibliotéka při požáru kláštera 2. března 1894. Podle klášterní kroniky sice vyhořel „provincialát se sousedstvím,“832) kde se nacházela také knihovna, žádné
škody na jejím fondu ani vybavení však nejsou zaznamenány ani známy. Jistě radostnými
pak byla pro knižní sbírku léta 1908-10, kdy se jí ujal významný františkánský historik
a tehdy hradišťský představený Bonaventura Wilhelm. Celou ji opět znova zpracoval
a sepsal nový katalog. Knihy nově opatřil vlastnickými přípisy833) a setřídil podle nových
signatur - jednoduchého arabského čísla napsaného mimo jiné na papírových štítcích nalepených na hřbety knih. Zároveň byly na tyto čísla přemalovány nápisy na zdobených cedu-

829

Srov. archivní fotografie v obrazové příloze.

830

Cit. pamětní kniha 1795-1916. Viz též Loudová, 2003.

831

Viz inventáře kláštera - MZA, Františkáni U. Hradiště, sign. J.IV; fotografie v NA, ŘF, 3004; popis kláštera v materiálech SÚC - NA, SÚC, 56. Viz též Stehlík, 2002, s. 10.

832

Cit. kronika 1471-1783, s. 73.

833

„Conv. Hradist. Fr. Minorum“.
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lích nahoře na skříních. Staré police ovšem již pro tehdejších 6 tisíc svazků834) nepostačovaly, proto B. Wilhelm podobně jako v Hostinném pořídil nové skříně za 350 zlatých. Podle pozdější fotografie byly patrně postaveny doprostřed původní místnosti knihovny, na
rozdíl od barokního mobiliáře se ovšem zřejmě nedochovaly.
Podle pamětní knihy nechal P. Wilhelm svázat téměř neuvěřitelných 682 svazků, za
což údajně zaplatil pouhých 920 korun.835) Zkušený knihovník také pečoval i o aktuálnost
fondu, jak dokládá nemalý nákup Herderova a Ottova naučného slovníku v následujících
letech a také pořízení nové knihovny, přesněji knižních skříní za 200 korun pro „magacíny“, tedy časopisy. V letech 1912 - 1914 investoval do nákupu knih nemalých 1300 korun.836)
Jak dlouho o knihovní sbírku pečoval P. Wilhelm nevíme, nicméně jako další knihovník v Uherském Hradišti je v roce 1924 doložen Kamil Schams, dlohouletý člen hradišťské řádové komunity a zdejší kvardián. O rok později sice na čas funkci přejal zkušený
knihovník Vojtěch Chvojan, též magistr řeholních laiků a kazatel. Když však byl v roce
1927 ustanoven představeným v Bechyni, ujal se knih opět P. Schams. 837) Okolo roku 1937
zase františkánskou knihovnu spravoval Kazimír Bojsák, klášterní diskreta, magistr řádových laiků a kandidátů a zpovědník trestanců ve vězení. 838)
Někdy asi v 30. letech minulého století bádal v hradišťské knihovně, jako i jinde,
františkán Jan K. Vyskočil. Nalezl zde tehdy 18 rukopisů včetně dvou konventních kronik.
Mezi nimi byl také třísvazkový Filipcův žaltář pro chórovou modlitbu officia, jehož dvě
části se dochovaly dodnes, dále Nový zákon a breviář diecézního kněze z roku 1384, rov-

834

Velikost fondu uvádí sám B. Wilhelm ve svých dějinách klášterů - Wilhelm-Minařík, 1909, s. 61. Význam
hradišťské knihovny dokládá i zmínka v Ottově slovníku naučném, kde se snad rovněž zásluhou P. Wilhelma
v hesle o U. Hradišti uvádí „františkánský klášter s bohatou knihovnou a kostelem Zvěstování Panny Marie.“
Zmínka o františkánských knihovnách je také v případě Moravské Třebové a Votic, ale již bez přívlastku
„bohatá“.
835

Tamtéž, s. 91. Náklady na vazbu jsou uvedeny ještě ve zlatých (460).

836

Tamtéž. Ceny jsou stále v prameni uváděny ve zlatých r.m. odpovídající dvojnásobku hodnoty korunové
měny. Odhadnout množství nakoupených knih za zmíněnou částku se jeví nereálné, neboť P. Wilhelm kromě
knihkupců nabízející nově vydávané tituly mohl kupovat i v antikvariátech nebo od jiných osob, např. kněží.
Nejednalo se o jedinou investici B. Wilhelma do kláštera, dále například nechal opravit jeho fasádu kláštera
za 1080 korun, pořídil nový vodovod za téměř 5 tisíc korun nebo nechal nebo restaurovat obrazy v celém
klášteře za asi 4300 korun.
837

Cit. pamětní kniha od r. 1915.

838

Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae … 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart.
31, č. 37.
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něž zachovalé.839) Již tehdy nalezl tyto pozdě gotické rukopisy poškozené, což popisuje:
„iniciály ukradeny, listy vyřezány“. Tyto škody mohly klidně vzniknout už v konfesním
chaosu 16. a počátku 17. století nebo i později v důsledku špatného zajištění bibliotéky či
přičiněním ziskuchtivých řeholníků, což zatím nelze nijak určit. Za zmínku stojí též lékařský manuskript bez datace nadepsaný „Von den Katharen.“840) Prvotisků napočítal
P. Vyskočil celkem 25, všechny původem ze západní Evropy a Itálie. Ze soupisu je zřejmé,
že knihovna byla stále uspořádána a odpovídala Wilhelmovu katalogu, který byl stále
funkční.
Po skončení druhé světové války až do roku 1950 o knihovnu, stejně jako i ostatní
památky v klášteře pečoval milovník řádové historie, kvardián Klemens Minařík. Když
například v červenci 1948 navštívili klášter, kostel a knihovnu členové sdružení Folkloristická Morava, byli údajně „velmi spokojeni s památkami a jejich uchováním.“841) Podle
stručných dějin kláštera zpracovaných P. Minaříkem tehdy knihovna obsahovala 10 tisíc
svazků.842) Přibližně stejný rozsah fondu uvádějí také různé prameny státních institucí po
následném zrušení kláštera, přičemž okolo 6 tisíc tvořil historický fond se starými tisky a 45 tisíc novodobá literatura.843)
Knihy zůstaly nejprve nejméně do léta 1951 ponechány na místě přímo v původních
regálech, o což úspěšně žádal krajský archiv gottwaldovského kraje, jemuž byl objekt zrušeného kláštera přidělen. 844) Zřejmě díky této skutečnosti totiž františkánský klášter
v Uherském Hradišti sloužil podobně jako další konventy téhož řádu v Chebu nebo Kadani
jako přechodné skladiště svezených klášterních knihoven, tentokrát z Gottwaldovského
kraje. Konkrétně byly do jeho refektáře uloženy fondy salvatoriánů z Valašského Meziříčí,
salesiánů z Ořechova a Fryštáku, piaristů ze Strážnice, dominikánů z Uherského Brodu,
jezuitů z Velehradu a Sv. Hostýna a františkánů z Kroměříže. Celkem šlo odhadem o asi
60 až 100 tisíc svazků. Místní archiv rovněž získal svolení olomoucké universitní knihov-

839

VK OL, sign. M I 718, M II 413, M IV 2 a M IV 7; Boháček-Čáda, 1994, č. 175, 351, 379 a 384. Poznámky J.K. Vyskočila - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.

840

Dalšími Vyskočilem nalezenými středověkými manuskripty byl Starý zákon vzniklý podle něj okolo roku
1500 a „Breviarium romanum“ popsané jako „antiquissimum,“ Jedná se zřejmě o rukopisy dochované ve
VK OL, Signatura M II 408 (St.Z.) a M I 718; Boháček-Čáda, 1994, č. 175 a 349. Viz též níže ku konci této
kapitoly.

841

List (dopis) vložený v cit pamětní knize od r. 1915.

842

List vložený strojopisném opise kroniky - MZA, Františkáni U. Hradiště, rkp. 34.

843

Viz různé materiály v složce NA, SÚC, 56.

844

Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven z 20.6.1950, nepodepsáno - NA SÚC, 56.
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ny, aby si z těchto fondů vybral potřebnou literaturu pro svou příruční knihovnu. 845) Zpracováním těchto svezených a jistě již smíchaných klášterních fondů byl pověřen krajský
archivář Antonín Gába, který rovněž zajistil aspoň dočasné ponechání původní hradišťské
bibliotéky v klášteře a byl zřejmě i hlavním iniciátorem tohoto svozového skladiště.
V letních měsících roku 1951 měl provést „vytříbení“ knih pro převezení do skladů olomoucké universitní knihovny a zároveň pro zmíněnou příručku hradišťského archivu.
Ostatní knihy, bezpochyby ty, jež nebudou shledány obsahově ani historicky cennými, mají
„zůstat na místě až do konečného rozhodnutí.“846) Jejich další osud není znám, kromě asi
250 svazků časopisů, které si vybral a zřejmě také odvezl Svaz československých novinářů
sídlící v Praze.847)
Historický fond františkánů z Hradiště jako „dobový celek“ nejprve převzala se svolením Universitní knihovny v Olomouci do své péče místní archivní správa. Iniciátorem byl
opět archivář A. Gába, který se odvolával na skutečnost, že jde o jedinou bibliotéku
v historických prostorách v gottwaldovském kraji a ve správě archivu bude v dobrých rukou. 848) Místnost i fond byly nalezeny v naprostém pořádku, asi 6 tisíc knih „ve velmi
vhodném a vyhovující umístění“ bylo utříděno podle Wilhelmova katalogu v policích se
záclonkami. 849) O ponechání fondu na místě žádal dr. Gába Státní úřad pro věci církevní
prostřednictvím Krajského národního výboru v Gottwaldově 26. srpna 1950.850) Případnou
odpověď se sice nepodařilo dohledat, stěží však mohla být souhlasná, neboť
o interiérových knihovnách ponechaných na místě rozhodl Stání úřad pro věci církevní již
o měsíc dříve, konkrétně 20. června,851) a navíc vybraných 19 biblioték mělo všeobecně
výrazně vyšší kvalitu výzdoby, než v případě hradišťských františkánů
Zřejmě někdy v následujících letech a nejpozději do roku 1966 byly svozové fondy
klášterních knihoven uložené v refektáři spolu s historickým fondem místních františkánů
845

Horák. Zpráva o svozu… (cit., viz např. NA, SÚC, 56). Autor této zprávy, Fr. Horák ovšem ve svém pozdější článku (1966, s. 253) uvádí jinou informaci, totiž že šlo o „úložiště všech svezených klášterních knihoven z Gottwaldovského kraje s výjimkou františkánů v Kroměříži a jezuitů na Sv. Hostýně.

846

Zpráva o stavu klášterních knihoven a depositářů v kraji brněnském, gottwaldovském a jihlavském ke dni
26.-28.dubna 1951 - NA, SUC, 56.
847

Cestovní zpráva redaktorů Josefa Dvořáka a Fr. Dána, Praha 15.11.1950 - NA, SÚC, 56.

848

Tamtéž. Následující popis prostor zcela odpovídá dobové fotografii v let 1946-50 reprodukované
v obrazové příloze této práce.
849

Tamtéž. Následující popis prostor zcela odpovídá dobové fotografii v let 1946-50 reprodukované
v obrazové příloze této práce.
850

Jeho dopis - NA, SÚC, 109.

851

Horák, 1966, s. 227.
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převezeny do skladu Universitní, dnešní Vědecké knihovny v Olomouci. Svazky jsou rozptýleny mezi její ostatní historický fond a snadněji dohledatelné jsou pouze nejvzácnější
knihy podrobně popsané v publikovaných soupisech a budovaném katalogu historického
fondu. 852)
Jedná se zejména o osm středověkých rukopisů původem z hradišťského kláštera.
Nejstarším z nich je kapesní breviář světského kněze pražské diecéze datovaný rokem
1384. Jeho původní užití někdy spojované s pražskou katedrálou ovšem nemá s františkány
nic společného, vlastnický přípis hradišťského konventu pochází až z roku 1760.853) Dále
se v Olomouci dochovaly dva svazky žaltáře pro chór pořízeného Janem Filipcem a mezi
další liturgické kodexy nalezené roku 1950 v U. Hradišti patří graduál a antifonář, rovněž
datované do sklonku 15. století. Jejich původním místem určení však byl patrně starší klášter v Olomouci či Brně.854) Až v druhé polovině 18. století se k františkánům dostaly kodexy s historickými knihami Starého zákona, nedělní kázání od Jana Halgrini de Abbatisvilla
a starozákonní prorocké knihy,všechny vzniklé v 15. století. 855) Dále se v olomoucké Vědecké knihovně nachází nejméně sedm prvotisků v 9 svazcích původem z popisovaného
kláštera.856)
V druhé polovině 20. století se na stěnách v knihovní místnosti, jakož i na mnohých
jiných místech v klášteře, objevily výrazné trhliny jako důsledek poklesu spodních vod po
regulaci řeky Moravy, čímž došlo k narušení statiky stavby, která se postupně do 80. let
dostala až do kritického stavu. V letech 2000-2001 byly naštěstí prostory bibliotéky

852

Boháček-Čáda, 1994; Louda, 1956.

853

Signatura M I 718; Boháček-Čáda, 1994, č. 175. Na předním přídeští tužkou „A 1384 Mb 34“. Další
vlastnický přípis pochází z roku 1529: „Fr. Joannes cognomine vulgaris Dlazdiouinus“ (viz Hlaváček, 2002a),
jehož se však jako františkána identifikovat nepodařilo. Popis rukopisu viz Pokorný, 1971.

854

Signatury M IV 3, M IV 5; Boháček-Čáda, 1994, č. 380 a 382. Více o rukopisech viz výše, kapitola Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy. Zařazení do Olomouce či Brna nasvědčuje
invokace k svatému Bernardinovi v litaniích na Bílou sobotu v M IV 3. Vědecká knihovna v Olomouci uchovává také novější graduál de sanctis původem od hradišťských františkánů z 1. poloviny 16. století - signatura
M II 398.
855

Veteris testamenti libri historici: M II 408; Boháček-Čáda, 1994, č. 349,.papír. Na zadním přídeští: „1581.
Všemu konec krom závisti. Pavel Hostivařský z Kostelce“. Vlastnický přípis františkánů, fol. 1a: „Conventus
Fratrum Minorum Hradistii 1739“

Kázání J.Halgrinii de Abbatisvilla: M II 409; Boháček-Čáda, 1994, č. 350, papír, datovaný zápis františkánů z
roku 1759. Reprodukce titulního listu s proveniencí je dostupná na www:
<http://www.vkol.cz/image/stt/tl_ii630389.jpg>. [cit. 1.5.2007]. Rovněž Prorocké knihy: M II 413; BoháčekČáda, 1994, č. 351, pergamen, dosti neúplné, obsahují datovaný zápis františkánů rovněž z roku 1759.
856

Viz Louda, 1956, č. 5, 83, 189, 205, 656, 794 a 864.
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zrestaurovány. 857) Došlo přitom k úplnému odstranění již poněkud vybledlé malby ve stylu
dřevného stropu z 19. století, pozdější přemalby na obrazech Ježíše v chrámě a řádových
učenců byly ponechány. Knihovní skříně byly obnoveny na základě sond ve své původní
zelenobílé polychromované podobě s dvířky ve stylu místního refektáře proslulého zejména svou štukovou výzdobou, ze dvou zbylých spodních korpusů doplněných o nové díly
byl zhotoven středový stůl.

Uničov, klášter Menších bratří/minoritů
Podle pozdějších pramenů částečně potvrzených archeologickými výzkumy byl uničovský konvent klarisek založen v roce 1330 na jihovýchodním okraji města, listinně je
klášter doložen v roce 1381 jako osídlený Menšími bratry.858) Řeholní dům při chrámu
sv. Kříže patřil zřejmě od počátku k méně významným v zemi. Ve 20. letech 15. století byl
poničen táboritskými vojsky, nejpozději v 60. letech byl ale opět obnoven. Zprávy
o úpadku řehole v 16. století přímo nemáme, avšak tato byla ještě utvrzena dvěma požáry
v letech 1531 a 1595. Nejpozději poté zůstal konvent pustý až do roku 1616, kdy se František kardinál Dietrichstein pokoušel obsadit jej reformovanými františkány z Itálie a Polska,
podobně jako v nedaleké Olomouci. Stejně jako v ní ale snad kvůli neznalosti jazyka
a prostředí neuspěli a o rok později zase odešli. V roce 1620 tak byli do Uničova opět povoláni minorité, noví bratři přišli z Polska pod vedením P. Georga Galania z Głogówa,
s nezbytnými opravami jim pomohl zejména držitel chudobínského panství Rudolf Kryštof
Witten (†1733). Klášter stojící tradičně při městských hradbách velmi utrpěl za třicetileté
války. Nejprve byl pobořen roku 1626 při obléhání města Mansfeldovým vojskem a poté
poškozen ohněm, když Švédové celé město 31. května 1643 vypálili. Také řeholníci byli
údajně zajati, veřejně biti a vězněni. 859)
Bližší informace o nezbytných následujících opravách nemáme, zásadnější rozkvět
ale nastal až v 18. století, na jehož počátku proběhla radikální přestavba a prodloužení kos-

857

Restaurátorskou práci provedla akad. malířka Miroslava Trizuljaková, zpráva mj. uložena v SOA
U. Hradiště.
858

Založení k roku 1330 uvádí Tomáš Pěšina z Čechorodu ve svém Mars moravicus, přebírá ho též G. Wolny. Nověji viz Svátek, 1959 nebo příspěvek Pavla Michny Písemný pramen v konfrontaci s výsledky archeologického průzkumu : k věrohodnosti zprávy Tomáše Pěšiny z Čechorodu. Vlastivědný sborník moravský,
roč. 28, 1976.
859

Eugl, 1832.
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tela a po roce 1736 také kláštera, který byl zčásti zcela nově zbudován, neboť hrozil zřícením. V roce 1756 zde pobývalo 22, později i 25 řeholníků. Ve městě měli minorité své
pevné místo a uznání, například když v Uničově vznikla z podnětu královny Marie Terezie
roku 1775 hlavní škola, byla výuka na ní i její vedení svěřeny řeholníkům. 860) Za josefínských reforem byl počet členů konventu omezen na asi polovinu, i to bylo ovšem vzhledem
k tehdejšímu stavu minoritských povolání až moc, v roce 1812 pobývali v Uničově pouze
dva bratři. Kvůli tomuto nedostačujícímu počtu byli tito o tři roky později přeloženi do
Brna a konvent na základě státního nařízení a s pomocí zvláštní komise zrušen.861) Jeho
budova byla v roce 1831 využívána pro vojenské účely, později v ní sídlila reální škola,
pak ji využíval archiv, muzeum nebo městský úřad. Bývalý chrám je dnes upraven jako
koncertní síň, klášter přestavbami zcela ztratil svůj původní vzhled.
V prostředí popisovaného konventu zřejmě vznikl rukopis tzv. Uničovské bible dokončený 26. června 1455, kdy se již zřejmě klášter zotavil z husitských devastací
a potřeboval si zajistit nové knihy během bojů zničené. Kodex je vyzdoben několika iluminacemi a doplněn českými glosami někdy frivolního obsahu. 862)
Jelikož se bližší informace u uničovské knihovně přímo zjistit nepodařilo, můžeme
vycházet jen z analogie s jinými konventy. V době předbělohorské mohli mít určité knihy
bratři v osobním užívání a několik kodexů, jako i výše zmíněná Bible sloužilo
k společnému užití. Vzhledem k nedostatečnému hmotnému zajištění i častým katastrofám
však knižní sbírka zřejmě velkého rozsahu nedosáhla. Podobná situace mohla být i v druhé
polovině 17. století, teprve s postupným nárůstem počtu knih a v souvislosti se zásadní
přestavbou objektu v první polovině 18. století můžeme předpokládat vznik samostatné
místnosti pro uložení knih i její přiměřené užívání solidně osazenou řeholní komunitou. Při
rušení kláštera mohl být osud bibliotéky podobný jako u Horažďovic zrušených ze stejného
důvodu v roce 1812. Podle svého rozhodnutí z 29. prosince 1814 již vídeňská dvorská knihovna nežádala pro sebe ani jinou místní knihovnu přednostní právo výběru knih, jako tomu bylo dříve u klášterů rušených za vlády Josefa II.863) Samozřejmě část vybraných knih
mohla skončit v Olomoucké lycejní bibliotéce, nicméně už v této době chyběla organizace
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Kux, 1923, s. 190. Jako ředitel školy působil do roku 1794 minorita Celsus Weber, poté vedení převzaly
světské osoby.
861

Srov. Eugl, 1832, s. 228.
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Buben, 2006, s. 213; P. Michna in Foltýn a kol., 2005, s. 714.

863

Volf, 1927, s. 63 (V literatuře v odstavci Horažďovice).
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přebírání fondů, jak ji o více než dvacet let dříve prováděl Jan A. Hanke. Jinak byly knihy
zřejmě nabídnuty knihkupcům k dalšímu obchodování, oproti josefínské době zřejmě relativně menší část, která již ztratila obsahovou hodnotu, též skončila jako starý papír. Několik knih s vlastnickým přípisem uničovského konventu se dochovalo ve fondu jihlavské
minoritské bibliotéky, 864) zda se však jednalo o záchranu knih ve chvíli rušení konventu
nebo již dřívější výměnu mezi kláštery nelze z poznámek v knihách vyčíst.

Valtice, klášter Menších bratří/minoritů a posléze františkánů
První konvent Menších bratří v dolnorakouských Valticích založil roku 1286 Jindřich IV. z Kuenringu poblíž západní městské brány. Za husitských válek, konkrétně roku
1426 byl těžce poškozen drancujícími vojsky, poté zůstal patrně opuštěn. Z tohoto předhusitského období nemáme o knihovně žádné zprávy.
K obnovení konventu došlo až díky františkánům observantům. V roce 1454 údajně
ve Valticích působil jejich misionář sv. Jan Kapistrán, samotní řeholníci pak přišli do města
v roce 1487 pravděpodobně iniciativou Jana Filipce a za pomoci krále Matyáše Korvína
a se svolením Kryštofa III. z Liechtensteina. V 16. století začal v souvislosti s reformací
úpadek konventu zevnitř i zvnějšku. Například správce dominia Hartmann I.
z Liechtensteinu nejen bratřím zastavil veškeré dávky svého fundátorského rodu, ale
i ostatním lidem zakázal konvent podporovat. Navíc byl klášter poškozen při vpádu vojsk
během tureckého obležení Vídně v roce 1529 a o dvanáct let později opustili klášter poslední řeholníci. Budovy konventu byly rozebrány pro stavbu městské fortifikace.
Až za knížete Jana Adama Ondřeje a jeho manželky Erdmundy Terezie Marie rozené
z Dietrichsteina a díky jejich fundaci došlo roku 1692 k návratu františkánů, pro něž byla
postavena nová klášterní budova, která se dochovala dodnes. Na konci 17. století již také
stál řádový kostel zasvěcený Archandělu Michaelovi. V roce 1750 bylo v konventu zřízeno
filozofické studium, celkem tehdy pobývalo ve Valticích 30 řeholníků včetně řádových
studentů, jednalo se o největší rozkvět řeholní komunity.
Josefínské reformy konvent sice přečkal, ale strádal poté nedostatkem členů zejména
po nuceném zrušení studia. Již v roce 1790 uvažovali řádoví představení o jeho uzavření,

864

Srov. lístkový katalog zpracovaný Státní vědeckou knihovnou v Brně, např. se jedná o signaturu 51
(Agenda seu Rituale Olomucense... Reginae-Hradecii, 1745).
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k čemuž však nedošlo. Situaci poté ale změnila nová pravidla pro kláštery z roku 1802
schválená císařem Františkem I. Snad na jejich základě865) nebo z vlastní iniciativy bratří
byl dvorským dekretem z 27. října 1803 konvent oficiálně zrušen, o rok později bratři odešli. Objekt byl vydražen, usídlila se v něm škola, která zde existuje i dnes. Kostel byl roku
1807 stržen. Jelikož Valtice byly až do roku 1920 součástí dolního Rakouska, také zdejší
konvent patřil administrativně vždy k rakouské provincii.
Knihovna, stejně jako celý klášter mohla vzkvétat a také vzkvétala díky štědré podpoře fundátorského rodu Liechtensteinů. Patrně již samotný zakladatel kláštera kníže Jan
Adam Ondřej věnoval bratřím prostředky pro nákup knih, nebo samotné knihy. 866) Nebyl
ovšem jediný svého rodu, kdo bibliotéku podpořil. Jeho bratranec kníže Josef Václav
z Liechtensteina (1696-1772), významný vojenský velitel, nositel řádu Zlatého rouna či
císařský vyslanec v Berlíně a Paříži věnoval roku 1734 bratřím svou osobní knihovnu nebo
aspoň její nezanedbatelnou část.867) Značný rozkvět bibliotéky lze předpokládat zejména
v polovině 18. století v souvislosti s klášterní školou. Při rušení konventu se jeho bibliotéky
zřejmě ujala dvorská vídeňská knihovna. Jelikož o několik let později zrušila své přednostní právo k výběru svazků z klášterních knihoven, cítila se zřejmě již tehdy dosti zásobena
novými přírůstky z josefínského rušení, 868) a tak většina františkánských knih byla patrně
rozprodána. Nelze vyloučit ani zásah fundátorského rodu Liechtensteinů, do jejichž držení
se jistá část klášterní knihovny mohla dostat.869)

Votice, klášter františkánů
Klášter františkánů v městečku jižně od Benešova nechal v letech 1627-29 vystavět
čerstvý majitel panství, vrchní zemský soudce Sezima hrabě z Vrtby. 870) V roce 1629 přišli
do města první dva bratři a začali sloužit mše, po dokončení stavby osídlilo konvent na jaře
1630 dvanáct řeholníků s kvardiánem Řehořem Lomnickým. Ve městě nalezli jen jediného
katolíka, přesto se jim horlivým kázáním a katechezemi podařilo obrátit městské obyvatele
865

Geršic, 2003.

866

Tamtéž.

867

Současně daroval i sochy sv. Judy Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého pro kostel. Viz Antonovič, Vladan in
Foltýn, 2005, s. 720; Buben, 2006, s. 295.

868

Volf, 1927, s. 63 (V literatuře v odstavci Horažďovice).

869

Srov. převzetí knihovny kapucínů v Mnichově Hradišti fundátorským rodem Waldsteinů.
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Zemřel 6.3.1648, pohřben v řádovém kostele svatého Františka, stejně jako jeho potomci do r. 1780.
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na katolickou víru. Vznik kláštera spadá do období třicetileté války, kdy byli mnozí řeholníci donuceni utéci ze svých domovů jinam. Tak se i Votice staly na čas útulkem pro pražské spolubratry, takže jich v konventu pobývalo až 40. Při prvním tažení švédských vojsk
na jaře 1645 se konvent stal útočištěm utíkajících votických měšťanů. Také uprchlí švédští
vojáci i přes zákaz velitele Linharta Torstensona vtrhli 10. května do kláštera, kde zřejmě
z konfesních důvodů poničili především vybavení chrámu, oltář a liturgické náčiní. 871)
Škody na knihách v této souvislosti nejsou známy.
V roce 1734 je ve Voticích doložen juniorát pro formaci mladých řeholníků, někdy
v této době zde byl i noviciát a studia.872) Přestože objekt řeholního domu nebyl za třicetileté války poškozen, bez průběžných oprav postupně chátral. Velkou škodu způsobil zejména
požár v září 1731, kdy z chrámu údajně zbyly jen hrubé zdi. Péčí hrabat z Vrtby byl proto
v letech 1766-71 na nemalé náklady zcela znovu postupně postaven dům čtvercového půdorysu v barokním stylu s klenutými stropy v přízemí i prvním patře.
V roce 1807 vymírá fundátorský rod z Vrtby a i když se v následujících letech často
střídali majitelé panství bez rodové návaznosti či šlechtické příslušnosti, obvykle převzali
starší fundátorské závazky a konvent díky ním hmotně nestrádal. Na počátku 20. století
proběhly opravy chrámu i kláštera, v jehož části nevyužívané již řeholníky vznikl v první
polovině 20. století učňovský domov. Díky celkové rekonstrukci v letech 1940-43 byl
v roce 1950 objekt ve velmi dobrém stavu a jelikož čtyři řeholníci jej nestačili celý osídlit,
větší polovinu již tehdy užíval okresní národní výbor pro své kanceláře. Národní výbor
převzal po zrušení konventu objekt celý, později ještě sloužil národnímu podniku Tesla.
V 90. letech byl vrácen řádu, nová komunita zde však zatím nevznikla, nadále je pronajímán soukromé firmě.
Umístění knihovny během prvního půlstoletí existence kláštera můžeme pouze odhadnout na běžnou celu standardní velikosti nebo skříně umístěné snad v refektáři. Teprve
roku 1684 společně s menšími úpravami celého konventu a zejména kvardiánovy cely byla
v jeho sousedství zřízena také místnost pro bibliotéku. Úpravy hradil fundátor kláštera
František Ferdinand Leopold z Vrtby, krajský rada a hejtman Nového města pražského.873)
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Stručné dějiny kláštera - NA, ŘF, 2885 ; Pamětní kniha kláštera - NA, ŘF, rkp. 46, část Memorabilia conventus. Srov. též Buben, 2006, s. 314.)
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Repertorium conventuum..., 1734. Doklady noviciátu a klášterní školy viz níže.

873

„1684 ex benevolentia ejusdem ill. fundatoris erectus est novus Guardianatus cum Bibliotheca,“ píše Jindřich Labe OFM v cit. pamětní knize, s. 6-7.
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Hrabě František Ferdinand nezůstal pouze u stavebních úprav, ale knihovně věnoval v roce
1709 také blíže pergamenový rukopis Bible z 15. století,874) a pravděpodobně i více knih.
Nejstarší známý soupis knihovny titulovaný jako „Cathalogus Librorum Conuentus
Otticensis“ není datovaný, vznikl však nejspíše až po roce 1709.875) Spíše než katalogem by
měl být zván autorským rejstříkem, neobsahuje totiž žádnou signaturu ani jiný lokační
údaj, přestože knihovna rozšířená a obnovená v časech Bernarda Sanniga jistě oborově
setříděna i označena signaturami byla. Navíc popisuje pouze 212 jednotek, což naznačuje
jeho neúplnost. Konvent s osmdesátiletou historií, průměrně 18 řeholníky, v letech 16451677 s noviciátem a předtím studii církevního práva, která byla finančně podporována hrabaty z Talmberka, měl jistě již knižní sbírku objemnější.
Velký rozmach knihovny ovšem nastal jistě záhy poté, někdy v 1. polovině
18. století. Další inventář, který dle poznámek vznikl až po smrti Františka Ferdinanda
z Vrtby roku 1712 má již standardní oborové třídění a eviduje celkem asi 650700 svazků. 876) Jednotlivé obory ještě nemají přiřazeny odpovídající písmeno přiřazené až
později, ale knihy v každém z nich již byly signovány samostatnou řadou arabských čísel.
V rámci oboru byly knihy rovněž seřazeny úhledně podle formátu, jak naznačují poznámky
na okraji listů. Obsahově jednoznačně největší část, přibližně čtvrtinu, tvořila kázání
a homiletická literatura, františkáni byli pečliví v jejich akvizici. Valná většina popsaných
kázání a pomůcek k jejich tvorbě pochází z 18. století a jednalo se snad přímo o nákupy,
než o dary či odkazy z knihoven jiných vlastníků. U liturgických knih jsou zvlášť sepsány
knihy uložené v kostelním chóru - graduály, misály, breviáře, oficia, litanie v celkovém
počtu 20 sv. a knihy nacházející se v noviciátu týkající se modlitby v chóru - pět kusů.877)

874

Na prkénkových deskách (18,5x12,5 cm) potažených kůží s gotickým slepotiskem (evangelisté, granátová
jablka) vpředu nesla nápis „Hec byblia veteris et novi testamenti", vzadu „uilliga[ta] in Gijslingen. Per me
richenbach.“, uprostřed desek byla koruna (patrně hraběcí). Na přídeští přípisek dedikace „De ... librorum,
nunc ab Excellentissimo fundatore Ferdinando comite de Wrtby pro conventu Otticensi donat... Ao. 1709“.
Viz poznámky J.K. Vyskočila OFM - NA, ŘF, 2473, fasc. 8. Viz též Podlaha-Šittler, 1898, s. 137.
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NA, ŘF, 2885. Odhad datace vychází z v soupise uvedené rukopisné bible na pergamenu, která je patrně
totožná s Biblí z daru Františka Ferd. z Vrtby r. 1709. Dalším uváděným rukopisem je též „Psalterium BV
scriptum“.

876

Inventarium Bibliothecae Conuentus Otticensis ad S.P. Nostrum Franciscum. Součást fascikulu obsahujícího také inventář archivu a inventář kostelního náčiní - NA, ŘF, 2885.
877

Jednotlivé obory třídění s v závorce počtem uvedených záznamů v katalogu po roce 1709 jsou: Titulus
1. Biblia Latina & Boëmica cum Concordantijs (22), Titulus 2. Expositio s. Scripturae (21), 3. S. Patres (6),
4. Concilia, Canonistae & Juristae (18), 5. Theologi speculativi (13), 6. Theologi morales & summistae (39),
7. Controversistae (24), 8. Philosophi (13), 9. Concionatores (73), 10. Sermonistae (49), 11. Postillatores &
homilarii (12), 12. Materiam pro concionibus tractantes (37), 13. Authores devoti (91+větší počet nečíslovaných příliš drobného formátu, „že na ně nebylo možno zapsat číslo“), 14. Ad officium Divinum & Chorum
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Soupis je velmi pečlivě zpracován, uvádí až na výjimky i rok a zpravidla místo tisku a měl
rovněž své pokračovatele, kteří připisovali nové přírůstky na volné listy na konci. 878)
Inventář výslovně uvádí deset rukopisů, z nichž jako středověké lze identifikovat již
zmíněnou latinskou Bibli z daru hraběte z Vrtby a dále Liber sententiarum Petra Lombardského. U těchto sentencí se jednalo o „úhledně psaný“ rukopis na jemném pergamenu
z 1. poloviny 14. století s třemi menšími iniciálkami, jejichž dříky písmen byly spleteny
z nestvůrných postav.879) Pozoruhodný je též výskyt šesti exemplářů první Melantrichovy
české Bible tištěné roku 1549 spolu s Bartolomějem Netolickým, nejspíš pozůstatek nějakého daru, hypoteticky snad z okruhu samotných tiskařů.880) Blíže neznámé množství knih
věnoval bratřím roku 1732 jistý duchovní správce v Chlumu jménem Jan.
Výše odvozený rozvoj knihovny v první polovině 18. století lze konkrétně doložit
k roku 1739, kdy je v Pamětní knize konventu zapsán jinak opomíjený a neuváděný nákup
nových teologických knih. 881) Velký počet dodnes u františkánů dochovaných rukopisů
s tématikou morální teologie, stejně jako jejich uvedení v barokních svazkových katalozích
naznačuje fungování řádového studia ve Votickém klášteře s výukou moralistiky někdy
v průběhu 18. století. Ve Voticích zřejmě v této době fungoval i noviciát. Dne 20. října
1737 zde zemřel opakovaně zvolený místní kvardián Antonín Uhl, autor rukopisného výkladu Řehole, kde je titulován jako magistr noviců.882) Jistě vítaným darem bylo několik
knih zakoupených a řeholníkům věnovaných roku 1761 Františkem z Pauly hrabětem Vratislavem z Mitrovic, císařským tajným radou a komořím. Z jeho rukou františkáni získali

spectantes (39), 15. Regulam & Statuta Ordinis tractantes (22), 16. Hystorici tum eccles. quam profani (61,
vč. legend a životopisů svatých nebo popisů poutních míst), 17. Politici & medici (18), 18. Humanistae (47),
19. Continentur Germani (35).
878

Dva nedatované a nesetříděné soupisy obsahují 74, resp. 96 jednotek, třetí nadepsaný „Extra ordinem
sunt“ 9 titulů.
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Podlaha, 1898, s. 137, včetně reprodukce iniciálek a vazby, v níž údajně „sem tam vtlačeno v kruhovém
okolku gotické R“. Viz též Buben, 2006, s. 316. Současný výskyt rukopisu se nepodařilo zjistit. Katalog dále
uvádí 21 datovaných prvotisků.
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Kromě J. Melantricha a B. Netolického se na jejím vydání podílel též učený humanista Sixtus z Ottersdorfu a tisk je dedikován císaři Maxmiliánovi.

881

„1739 procurata est Theologia moralis AVP Cherubini Mayr, Super universam theologiam moralem
R.P. Patritii Sporer, quae Theologia in duas partes divisa est. Item procurati sunt 4ttuor partes Joannis Nicolai
Weisslinger, cujus partes inititulanur Ausserlessene Merckwürdigkeiten von alten undt neuen theologischen
Marckschregere(?), welche bis zu Christi ...verstollen“ - cit. pamětní kniha, část Memorabilia Conventus, s. 9.
Existenci klášterní knihovny v této době uvádí též Wrbczansky, 1746, s. 213.

882

„Explicatio litteralis secundum Marchantium Regulae Sancti Patris nostri Francisci … a Patri Antonio Uhl
Sacri Ordinis Minorum Reformatorum Vicario et Novitiorum Magistro disctata“ - Knihovna františkánů
u P. Marie Sněžné v Praze, nesignováno.
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knihy od Cyrila Rigy, dominikána působícího ve Vídni a Brně, patrně jeho vícesvazkové
Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis a dále jistý biblický slovník. Zároveň byl
na jeho náklady opraven obraz svatých pomocníků v horní části ambitu.883)
V letech 1766-71 byl celý klášter znovu postupně přestavěn, na což přispěla řada
dobrodinců, zejména však Jan Josef z Vrtby. Tehdy, konkrétně roku 1769, došlo za kvardiána Simeona Brauna k vybavení horního patra nového ambitu, kde kromě běžných cel řeholníků zřídili také knihovnu, která zřejmě nahradila dosavadní prostory. 884) K jejímu obnovení za nevysokých nákladů, pouhých 37 zlatých, pak došlo v roce 1812.885) Podle archivní fotografie886) byla skutečně místnost vybavena jen jednoduchými knižními policemi
bez ozdob. Ani stěny zřejmě nezdobily žádné malby či obrazy, proto si řeholníci někdy ve
20. století připevnili na volná místa na policích a stěnách papíry s tištěnými obrázky světců
a mapami.
Postupně i ve Voticích jedna místnost pro knihovnu nestačila a sbírka byla ukládána
ještě do dalšího pokoje rovněž v patře konventu, a to až do roku 1950.887) Kolem roku 1900
se v nich nacházelo asi 3000 svazků, z toho 1060 bylo v jedné místnosti, zbytek v druhé.
Správou fondu byl pověřen kvardián, s jehož souhlasem zde mohli výjimečně studoval
i odborníci z řad veřejnosti. K orientaci ve fondu údajně sloužil abecední svazkový katalog,
dnes nezvěstný. 888) Fond byl stále, zřejmě až do roku 1950 utříděn podle oborových signatur skládajících se z písmene a arabského čísla, které byly na velkých papírových štítcích
nalepeny také na hřbetech knih.
Kolem roku 1937 spravoval knižní sbírku bývalý provinciál Marián Wilhelm, 889) který tuto povinnost získal jako votický představený, avšak knihám se věnoval mnohem více
než mu přikazovaly řádové předpisy. P. Marián pečoval zejména o nové přírůstky a udržení
883

„... procuravit pro Bibliotheca, authorem totum R.P. Riga Dominicarum. Nec noc alium Tom. Thesaurus
Biblic9 nuncupatum, R.P. Philippi Pauli Mersch.“ Viz cit. pamětní kniha, část Benefactores - NA, ŘF,
rkp. 46.)
884

Cit. pamětní kniha, s. 19-21.

885

„1812 bibliotheca iterato erecta est expensis Conventus 37 fl.“ Tamtéž, s. 23

886

NA, ŘF, 2833. Reprodukováno v obrazové příloze.

887

Místnosti knihovny měly čísla 10 a 17. Viz inventář kostela a kláštera - NA, ŘF, 2880. Srov. zpráva v NA,
SÚC, 56 (viz též níže).
888

Bohatta-Holzmann, 1900, s. 351; inventář kláštera z roku 1905 - NA, ŘF, 2880.

889

M. Wilhelm se narodil 18.10. 1867 v Domažlicích jako Jiří, do řádu vstoupil 1886, provinciálem byl
v letech 1914-1917, ve Voticích též sakristián a ředitel III. řádu, zemřel 12.1.1942 v U. Hradišti. Viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae Bohemiae… 1937 - MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37;
elektronický přepis řádového nekrologia; Houška, 1996.
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aktuálnosti fondu. Několik knih zakoupil v zmíněném roce 1937, o rok později předplatil
u generalátu řádu v Římě řádové informační periodikum Acta Ordinis Minorum.890) Někdy
v této době bádal v bibliotéce též františkán Jan K. Vyskočil. Vycházel zřejmě jen z jejího
nepřesného katalogu, neboť počet jím nalezených rukopisů i prvotisků byl výrazně nižší
oproti skutečnému stavu.891) Za zmínku stojí Vyskočilem uváděných osm svazků hudebnin
s notovým materiálem pro varhany a zpěv při slavení mše z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století. 892) Tyto hudebniny dosvědčují, že i ve Voticích byl řádně pěstován františkánský liturgický zpěv. Votický chrám byl zároveň farním a kromě řádových hudebníků
v něm zdarma účinkovali i světští varhaníci a snad i zpěváci či jiní muzikanti. 893)
Po zrušení konventu byly knihy ze svých dvou původních místností v průběhu roku
1950 odstěhovány a provizorně uloženy v přízemní chodbě,894) kde stěží mohl být omezen
přístup různých osob a zajištěna tak jejich bezpečnost. Mezi nimi bylo údajně mnoho bohemik a rovněž časopisů, které vytřídil a pro potřeby Státního úřadu pro věci církevní nechal odvézt redaktor Ústavu pro výzkum novinářství František Dán. 895) V listopadu 1950 se
vzácnější části sbírky ujala Národní a universitní knihovna, jak ve své zprávě barvitě popisuje zmíněný F. Dán: „o polednách [15. 11.] se dostavili závozníci univerzitní knihovny
a hned začali v rychlém tempu všechno nakládat. Brali všechno, co jim přišlo pod ruku, bez
ohledu na hodnotu věci, i když to byl vyložený brak. Za dvě hodiny naložili na auto
2236 sv. Druhou polovinu se rozhodli odvézt ve čtvrtek a to včetně námi [tj. SÚC] vybraných věcí.“896) Kromě technického personálu prováděla převzetí přímo na místě také knihovnice Helena Drbalová. Podle přebíracího protokolu z 16. listopadu 1950 a dalších pozdějších zpráv převzala centrální česká knihovna z Votic celkem 4 478 svazků. 897) Převzat
a odvezen byl nejen o historický fond ale i novější knihy, neboť pracovníci knihovny zřej-

890

Srov. jeho stížnost provinciálovi, že periodikum nebylo dle předplatného dodáno - NA, ŘF, 2885; nebo
poznámky pro provinční archiv (NA, ŘF, 2887), kde věnoval knihovně samostatnou kapitolu, přestože to
v instrukcích nebylo předepsáno.
891

Soupis rukopisů, prvotisků a několika starých tisků zpracovaný Janem K. Vyskočilem viz NA, ŘF, 2473,
fasc. 8. Srovnáno se stavem pozůstatků fondu na počátku 21. stol.
892

Barokní rukopisné kancionály s „pěknými vazbami“ zmiňuje též Podlaha-Śittler, 1898, s. 137.

893

Sehnal, 1993, s. 219.

894

Zájezdová zpráva pracovníka církevní komise SÚC F. Dána - NA, SÚC,56.

895

Tamtéž.

896

Tamtéž.

897

Z toho 22 tisků ze 16. století a asi 10 archivních rukopisů včetně soupisu fundací nebo pamětní knihy. Viz
Protokol o převezení z 16.11.1950 - NA, SÚC, 109; Stručná zpráva o svozu Klášterních knihoven - NA,
SÚC, 56; F. Horák. Zpráva o svozu… (cit.).
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mě znali postoj tehdejšího okresního církevního tajemníka, jemuž byla problematika historických fondů zcela cizí, a sbírku hodnotil jako „samé bezcenné knihy, některé jen psané
rukou, latinské a německé, na divném starém papíru, který byl prý už celý zahnědlý.“898)
V restitucích bylo františkánům vráceno něco přes dva tisíce svazků uložených poté
v pražském konventu, přibližně polovina knih převzatých před čtyřmi desetiletími Universitní knihovnou. Soupis rukopisů původem z Votic zpracovaný Zdeňkem Uhlířem obsahuje 61 jednotek pocházejících ze 17.-19. století. 899) Většinu z nich představují zápisky
z přednášek z filozofie, teologie, moralistiky nebo práva, několik jich obsahuje modlitby
nebo kázání. Mezi tisky je i několik desítek knih vydaných po roce 1800, prvotisky zůstaly
deponovány ve skladech Národní knihovny.

Vyškov, klášter kapucínů
Kapucíny povolal do Vyškova roku 1616 František kardinál Dietrichstein. Brzy nato
přišli do města první řeholníci a v roce 1617 začala stavba trojkřídlého kláštera v blízkosti
arcibiskupského zámku, chrám Panny Marie a sv. Františka byl vysvěcen v srpnu 1624.
Větší opravy proběhly na náklady Wolfganga kardinála Schrattenbacha roku 1726. Za josefínských reforem byl konvent zrušen. Budovy kláštera zůstaly nejdříve prázdné, pak použity pro sklad soli a konečně v roce 1857 zbořeny. Kostel se stal filiálním k farnímu a jelikož
klášterní zahrady byly hned po pár letech změněny na hřbitov, sloužil jako chrám hřbitovní.
Ve 2. polovině 20. století zpustl a využíval se jen jako skladiště a až v roce 2002 jej město
znovu opravilo.
Řádná knihovna existovala v klášteře již od dokončení jeho stavby. Uložena byla
v rohové místnosti v prvním patře na východní straně zadního křídla budovy. Pokoj byl
stejných rozměrů jako cely pro významnější řeholníky (asi 2x3 metry). Knihovna je popisována jako nepříliš velká, ale vždy dobře uspořádaná, 900) což byl jistě u důsledek řádového
studia filozofie s jedním lektorem a několika posluchači fungujícího zde v 30. a 40. letech
18. století. Pravděpodobně dosti velkým obohacením pro sbírku byl dar kněze Pošánika,
898

Votice Historie města - Klášterní kostel sv. Františka (online). [cit. 3.6.2005]. Dostupné na www:
<http://www.votice.cz/mv-hm-06-10.html>.
899

Dostupný v elektronické podobě v historické františkánské knihovně v Praze-Novém Městě. Za jeho poskytnutí, stejně jako za informace o vrácených knihách srdečně děkuji Janu Kašparovi.

900

Popis založení a stavby kláštera - NA, ŘK, 602, signatura A2; Poznámky o historii konventu - NA, ŘK,
rkp. 103 nebo NA, ŘK, 606, signatura E.
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duchovního správce v nedalekých Švábenicích. 901) Dosti kusé jsou zprávy o skromných
darech z let 1740-43 od olomouckého kanovníka Jana Matěje knížete Thurn-Taxise a blíže
neidentifikovaného kojetínského děkana Františka. Přímo od autora, zábrdovického premonstráta Fabiána Niemtze získali někdy po roce 1764 jeho foliové vydání morální teologie. 902)
Po zrušení kláštera knihovnu zrevidoval v listopadu 1788 Jan Alois Hanke. V jeho
protokolu je zaznamenáno 855 svazků, mezi nimi asi 43 inkunábulí a dalších 21 tisků před
rokem 1537.903) Vzhledem k velikosti konventu postaveného pro 25 řeholníků se nejednalo
o objem nijak veliký. Relativně velké množství historických knih z počátku 16. století
svědčí o nějakém donátorovi zajímajícího se o dějiny. Tzv. „použitelné“ knihy byly spolu
s pozůstatky z dalších tří klášterních biblioték prodány 2. prosince 1788 v dražbě přímo ve
Vyškově za směšných 100 zlatých a 20 krejcarů. Část skončila v olomoucké univerzitní
knihovně.904)

Zákupy, klášter kapucínů
Konvent vznikl z iniciativy místního zámeckého pána Julia Františka, vévody SaskoLauenburského, který chtěl projevit vděčnost za své zázračné uzdravení v boji s Turky
a požádal roku 1678 kapucínského provinciála Martina z Příbora o zřízení řeholního domu
v blízkosti svého sídla. V následujícím roce záležitost schválila provinční kapitula a do
města přišli první tři řeholníci. 24. dubna 1681 byl položen základní kámen stavby, dohotovené během několika následujících let. Kostel sv. Františka vysvětil v září 1684 pražský
arcibiskup Jan Bedřich z Waldsteina. Trojkřídlá kvadratura navazující zezadu na kostel od
té doby nezaznamenala větší přestavbu, která by zásadněji změnila její dispozici. Po zrušení konventu roku 1950 byly budovy využívány vojskem a v současné době jsou
i s kostelem v dezolátním stavu.

901

Velikost daru není známa, lze již však odhadnout na základě skutečnosti, že této události byla věnována
„více než polovina jednoho oddílu archivu“ - NA, ŘK, rkp. 103.
902
Niemetz, Fabian OPraem. Theologia canonico-moralis. Pars 1. Znoymae, 1764 + Pars 2. Litomisslii, 1764.
Stará knihovna kláštera kapucínů v Brně, signatura 13 E 07.
903

Schubert, 1900, s. 332.

904

O aukci viz ZA Opava, pobočka Olomouc, 1787, č. 123. Ve Vědecké knihovně v Olomouci dodnes dochovány tisky této provenience, například konvolut prvotisků, sign. 60.686-60.693 (Louda, 1956, č. 987,
1542).
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O existenci knihovny se zmiňuje inventář konventu z roku 1690, nedlouho po dokončení výstavby, bohužel bez podrobnějších věcných údajů.905) Klášter patřil mezi spíše menší, a tak během několika desetiletí mohl knižní fond obsahovat sto i několik set svazků.
Podobně i z 18. století máme jen kusé zprávy o pořízení jedné nebo více knih. Nejstarší
známý katalog pochází z roku 1734906) a podle svého titulu měl původně evidovat i knihy
v celách řeholníků, což však nečiní. Jeho autor zůstává v anonymitě, šlo však o vzdělaného
řeholníka s dobrým přehledem v historii, jak dokládá jeho stručný dějepisný vývoj biblioték a vědění vůbec v samotném katalogu, kde popisuje knihovny antických Řeků a Římanů,
zmiňuje spory o vědění a vlastnění knih mezi Menšími bratry ve 13. století spolu
s argumenty pro výslovné schválení klášterních knižních sbírek a nezapomíná ani na slavnou vatikánskou bibliotéku založenou roku 1588 františkánským papežem Sixtem V. Samotnou knihovnu srovnává s lékárnou, v níž také musí mít medikamenty své určené místo
a mají svůj jistý účel a knihovna má sloužit k uzdravování duše, podobně jako apatéka
k léčení těla. V předmluvě dále chválí řád věcí obecně v analogii s pořádkem v knihovně
a také seznamuje s jejím uspořádáním a řádným označením hřbetů svazků autorem knihy
a signaturou. Samotný soupis okolo tisíce knih je setříděn především oborově podle jednotlivých 16 kategorií, 907) v rámci nich však nejen dle pouhého pořadí knih v policích, ale abecedně podle jména či příjmení autora. Předpokládalo to zase podrobnější knihovní práci,
zato její výsledek může být zván skutečným katalogem jakožto pomůckou k vyhledávání
ve fondu. Obsahově se zákupská knihovna nelišila od většiny ostatních konventů, nejvíce
dominovala kázání rozdělená prakticky do jednotlivých tříd, z nichž nejpočetnější byly
nedělní promluvy, a dále asketická literatura s četnými multiplikáty drobných duchovních
a modlitebních příruček.908) Na závěr svého soupisu jeho o knihovnách dobře obeznámený
autor připsal papežský dokument týkající se zákazu vynášení knih s kapucínských biblio-

905

NA, ŘK, 611, signatura D11.

906

Catalogus, syllabus & index librorum omnium, qui in bibliothecae Fratrum Capuccinorum Conventus
Reichstadiensis & cellis Fratrum ad hanc spectantium 1734 - MZK, rkp. 196 (kmenový fond). fol., prkénková
vazba potažená kůží. Do brněnské státní knihovny byl rukopis podle přípisu v něm koupen někdy mezi roky
1918 a 1950 v antikvariátu za 600 Kč.
907

A Biblia, concordantiae; B S. Patres, expositores et commentaristae, C Concionatores dominicales,
D Conc. festivales; E Conc. variarum materialium (postní, mariánská, procesní, svatební, pohřební, koncepty); F Theologi speculativi, G Canonistae, H Controversistae, I Ritualistae, K Ascetae, L Historici sacri,
M Historici profani, N Philosophi, O Mathematici, P Linguistae, Q Tractatus deniq[ue] ac materiae variae.

908

Například 12x desetidenní duchovní obnova Einsamer Capuciner (Praha : Joachim Kamenický, 1729), 12x
Capucinus meditans od kapucína Kryštofa z Lužice (Nysa, 1705) nebo 10x Geistliche Einsambkeit in welcher
ein Ordens=Persohn durch gewisse Betrachtungen unterrichtet wird od Sebastiána Altorfensis OFMCap.
(Wien, 1703).
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ték.909) Soupis byl později doplňován třemi různými písaři během několika následujících
let. Jelikož však vzhledem k jeho abecednímu setřídění začalo chybět místo pro připisování
nových děl, začal další neznámý kapucín s novým sepisováním na volných listech v tomtéž
svazku. Tento nový katalog byl již plně jmenný - setříděný podle autorů bez ohledu na
obor. Knihovník však svou práci přerušil velmi záhy, do svazku zapsal pouze díla autorů
začínajícících na A a B a k jednotlivým záznamům ani nestačil připsat nezbytné signatury.
Dalšího sepsání se fond dočkal roku 1778.910) Zřejmě mu předcházelo stěhování nebo
přinejmenším úprava knihovny, neboť soupis obsahuje oproti o čtyřicet let staršímu soupisu nové oborové třídění a svazky byly nově pro úsporu místa rozděleny také podle formátu.
Libri prohibiti obsahující dva tituly jsou sice v katalogu uvedeny zvlášť (fol. 121r), ale signaturově patřily do běžné třídy církevního práva (G).911)
Teprve až z klášterního inventáře z roku 1851 se dovídáme, že knihovna byla uložena
v místnosti „naproti letnímu vchodu do zahrady“ a nacházely se v ní čtyři skříně s 1909
svazky knih. 912) Další léta, konkrétně tedy druhá polovina 19. století, příliš knihovně nepřála. Další svazkový oborový katalog vzniklý okolo roku 1900 stále popisuje fond o velikosti
1800-1900 svazků.913) Obory v něm jsou sice zastoupeny písmeny, ale vzhledem
k pozdějšímu vzniku se toto členění ve srovnání s ostatními obvykle staršími kapucínskými
klasifikacemi zásadně liší. Například litera A znamená patristiku a až B reprezentuje Bible
a objevují se dříve neznámé třídy jako sociologie (F), časopisy (T) nebo dějiny umění (U).
Katalog eviduje asi 1800 svazků.
Brzy po zrušení kláštera, konkrétně 6. května 1950, přišli do Zákup zástupci Státního
úřadu pro věci církevní a knihovník Fr. Horák, aby si za přítomnosti jistého „bratra Václa-

909

Jedná se o Prohibito extrahendi libros ...e bibliothecis Coventuum Fratrum Min. Capuccinorum papeže
Alexandra VII. (1656). Více o něm viz výše v kapitole o kapucínských knihovnách obecně, podkapitola Uložení, zpracování a půjčování knih.
910

Katalog uložen v Městském muzeu v České Lípě, sign. RK-134. 130 ff.; 36 cm, pův. lepenková vazba.
Také v jeho úvodu je přepsán zákaz vynášení knih z bibliotéky jako ve starším soupise z roku 1734.
911

Jako zakázané jsou zde uvedeny: Geistliche Schatzkammer er Gläubigen od německého luterána Stephana
Praetoria (1536?-1603) a protestantské „Kirchen Ordnung von Niedersachen“. Na fol. 112r-120v je dále
připsán doplněk: „Cathaloguzs librorum in majori cathalogo non assignatorum“ obsahující zřejmě pozdější
přípisy.
912

Z inventáře (viz předchozí poznámka) nelze přesně zjistit, zda se jednalo o svazky nebo i vícesvazkové
tituly, vzhledem k pozdějším údajům je ale první varianta mnohem pravděpodobnější.

913

Uložen v Provinční knihovně kapucínů, Praha-Hradčany, bez signatury.
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va“ knihovnu prohlédli. 914) Nalezli ji v místnosti v prvním patře v blízkosti kostela. Většina
knih byla na hromadách, některé uloženy ve třech regálech v sousední místnosti, další na
chodbě před nimi v policích i na podlaze. Zřejmě tedy nebyli prvními, kdo se po odvozu
řeholníků o knihy zajímal a pokoušel se je „vytříbit“, snad již zde pátrali zástupci místního
muzea. Velikost fondu byla tehdy odhadnuta na čtyři tisíce svazků, asi polovinu tvořily
staré tisky. Nalezeno a zvlášť vyčleněno bylo 151 německých, latinských i českých bohemik a jeden prvotisk. Pro knihovnu SÚC bylo vybráno a odvezeno osm knih. Jiná, nijak
neuvedená archiválie, píše o třech tisících svazcích nacházejících se v klášteře, F. Horák se
ve své Zprávě zmiňuje o „malé knihovně nevelké hodnoty“. 915) Část fondu byla uložena
v muzeu v České Lípě, kde se dodnes nachází několik knih. Kapucínům bylo v. 90. letech
minulého století vráceno 1524 svazků starých tisků uložených v pražském konventu.

Zásmuky, klášter františkánů
Do Zásmuk přišli první františkáni v květnu 1691 na žádost Adolfa Vratislava ze
Šternberka, nejvyššího purkrabího českého království a správce zásmuckého panství. Na
jeho náklady současně začal být stavěn řeholní dům s chrámem Stigmatizace svatého Františka, zatímco řeholníci dočasně pobývali jako i jinde v měšťanském domě. Stavba probíhala velmi rychle, již o tři roky později byli do kláštera bratři uvedeni a kostel vysvěcen.
Areál tvořený chrámem s trojkřídlým přilehlým konventem se již nedočkal pozdějších významnějších přestaveb a ve své raně barokní podobě se dochoval až do 20. století.
Těžší chvíle zažili řeholníci při bojích s Pruskem v letech 1778-1779, kdy byla
v jejich domě dočasně zřízena vojenská nemocnice a františkáni se museli uchýlit jinam,
a pruští vojáci klášter obsadili také v létě 1866. Více než josefínské reformy byla činnost
konventu omezena poklesem řeholních povolání, z okolo 25 bratří v Zásmukách pobývajících okolo poloviny 18. století se jejich počet snížil na asi 5 o sto let později. Jistě i z téhož
důvodu fungovala v prostorách řeholního domu v 19. století farní nebo měšťanská škola,
v 20. století zde pobývali nájemníci. V roce 1944 byl v klášteře zřízen tzv. domus detentorum, kam Gestapo posílalo nepohodlné řeholníky. 916) Po zrušení konventu bylo zvažováno

914

Protokol - NA, SÚC, 56. Bratrem Václavem mohl snad být myšlen kapucín Václav Novák, avšak není
pravděpopodobné, že by v květnu 1950 mohl v klášteře pobývat.
915

Obojí - NA, SÚC, 56.

916

J. Křečková in Beneš et al., 2004, a. 102-3.
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jeho přestavění na byty nebo zdravotní středisko, ve skutečnosti však objekt především
chátral. V 90. letech minulého století jej františkáni získali zpět a roku 1995 dům věnovali
zásmuckému děkanství. Budova je průběžně, svépomocně z darů a brigádami opravován
podle plánů na Dům setkání pro mládež a rodiny. 917)
Prvotní základ knihovny, kromě svazků přinesených patrně s sebou samotnými příchozími bratry, tvořily knihy z kláštera v Kadani, které byly poslány do Zásmuk z příkazu
provinciála a lektora Antonína Hartmanna (†1707), jehož pílí sem byli řeholníci uvedeni. 918) Jako i jinde, nalezli v Zásmukách františkáni knižní dobrodince mimo svůj řád, zde
to na počátku byl zejména fundátor kláštera Adolf Vratislav ze Šternberka. Z jeho prostředků mohly být realizovány nákupy knih v letech 1693 a 1694 a o rok později šlechtic
bratřím přímo věnoval neznámý počet svazků. Patrně také umožnil nákup pergamenu pro
níže popsané písařské a iluminátorské dílo S. Hiblera.919) Kníže Adolf nebyl zdaleka jediný
svého rodu, kdo pamatoval na františkánskou bibliotéku. Nejméně jednu knihu se zapsanou
dedikací věnoval 1. července 1702, tedy dva roky před svou smrtí, podplukovník a zřejmě
sympatizant zásmuckých františkánů podplukovník Štěpán Jiří ze Šternberka, starší bratr
Adolfa Vratislava. Podle poznámek v pozdějších katalozích a v knihách samých byli dalšími dobrodinci prezident apelačního soudu Ignác Karel z téhož rodu, bibliofil
a shromážditel velké, bohužel po jeho smrti roku 1700 rozptýlené knihovny, a také František Filip ze Šternberka a jeho syn Filip Kristián, který věnoval čtyři prvotisky. 920)
Rozkvět knihovny, který byl vždy závislý na postoji a přístupu představených, jistě
nastal za vedení konventu Kryštofem Buchnerem (Puchnerem, † 1716). Tento kazatel
a definitor habitualis je zároveň autorem pastorační příručky o manželství Fragmenta Nuptialia, kterou patrně v Zásmukách zpracoval a rovněž po vytištění zajistil exemplář pro
konventní knihovnu. 921)
Spolupráce představeného s umělecky zdatným františkánem Silvestrem Hiblerem
(†1710 v Zásmukách) umožnila záhy po vzniku konventu vytvořit a vyzdobit i místnost pro

917

Buben, 2006, s. 335.

918

Streitová, 2001, s. 190 ; Streitová, 2001a, s. 230 uvádí šest takto nalezených exemplářů. Viz též Pamětní
kniha kláštera, NA, ŘF, rkp. 48.
919

Streitová, 2001, s. 191; Streitová, 2001a, s. 231.

920

Streitová, 2001, s. 191-192; Streitová, 2001a, s. 231.

921

Fragmenta Nuptialia, id est, Exhortationes nuptiales LXXII. pro solatio et eruditione sana Meditantium
Matrimonium. Neo-Pragae : typis Hampelianis impressit Joannes Georgius Hofaecker, 1704. O věnování díla
Zásmucké knihovně viz Streitová, 2001a, s. 230.
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knihovnu, která posléze sloužila až do 20. století. 922) Jelikož klášter vznikal v období ovlivněném působením Bernarda Sanniga, je dosti pravděpodobné, že již při prvotní výstavbě
vedené pražským stavitelem Ondřejem Kvadrem (Andrea de Quadri) bylo pamatováno i na
knihovní místnost. Zřízena byla v přízemí v západní části jižního křídla vedle schodiště
nahoru, komory a vchodu do zahrady v sále s lunetovou klenbou, jež je v celém přízemí.
Strop místnosti byl původně vyzdoben dnes silně přemalovanou nástěnnou malbou
s námětem dvanáctiletého Ježíše v chrámě a vyobrazeními řádových světců.923) Zda byl
autorem malby také Silvestr Hibler zatím není potvrzeno, podobně jako u pozůstatků knihovního mobiliáře dochovaného v Regionálním muzeu v Kolíně, kde je ovšem Hiblerovo
autorství připisováno na základě uměleckého rozboru.924)
Z původního mobiliáře nahrazeného v první polovině 20. století novějším se dochovalo jen několik torz. Jedná se o zbytek vyřezávané supraporty uložené na policích vedle
menší uzavíratelné skřínky rovněž postavené nahoře s detailně provedeným akantem se
zbytky polychromie. 925) Prostší barokní vyřezávaný ornament obepínal štítky s názvy oborových tříd původně připevněnými na jednotlivé police podle potřeby aktuálního rozložení
knihovního fondu.926) Zmíněné uzavíratelné skříňky nahoře na policích měly segmentově
ukončená dvířka s dřevěným rámem s plátěnou výplní zdobenou malbou. Na dvou dochovaných plátnech jsou portréty sv. Františka a sv. Antonína Paduánského, dvou nejčastěji
zobrazovaných řádových světců, z počátku 18. století.927) Také ostatní, snad všechny, skříně byly ale původně uzavíratelné dvířky s plátěnou malovanou výplní podobně jako
v Dačicích, Plzni či M. Třebové. Dvě takováto dvířka se dochovala a jako pravděpodobnou

922

Srov. např. popis kláštera z r. 1730 v jeho pamětní knize - NA, ŘF, rkp. 48, část Reparabilia conventus
nebo tamtéž r. 1769 zmiňovaný vchod do zahrady. Viz též Wrbczansky, 1746, s. 344. Nebo inventář kláštera
z r. 1884 - NA, ŘF, 2898.
923

Ryšlink, 2001, s. 195. Velmi torzovitě je nástropní malba patrná na archivní fotografii z 20. století - NA,
ŘF, 2914 (reprodukce v obrazové příloze).

924

Ryšlink, 2001, s. 195 a 208.

925

Uloženo v Regionálním muzeu v Kolíně, inv. č. R 272, 81x79 cm, reprodukce viz obrazová příloha. Na
řezbě jsou též zbytky pantů pro uchycení dvířek. Za zpřístupnění těchto a dalších pozůstatků františkánské
knihovny v Zásmukách ve sbírce Regionálního muzea v Kolíně a rovněž za vyhotovení několika fotografií
upřímně děkuji Mgr. Petře Hollerové.
926

Nedochováno, podle archivní fotografie - NA, ŘF, 2914, která sice zachycuje mobiliář převážně z
20. století, kartuše se však zdají starší.
927

Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. U 1104, U 1105, rozměry 89x81 cm. Podle soudu v. Ryšlinka (2001)
jde ovšem o novodobé kopie z počátku 20. století dřívějších, zřejmě Hiblerových maleb. Motiv dvojice sv.
Františka a sv. Antonína najdeme také na klenbě bibliotéky v Dačicích.
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součást knihovního interiéru je na základě rozboru identifikoval V. Ryšlink.928) Jejich motiv - vyobrazení latinských přísloví odpovídá tématu moudrosti charakteristickému pro knihovny, i když se s ním jinak v popisovaném prostředí nesetkáváme. Výjimkou jsou akorát
slovní hříčky na mobiliáři v Moravské Třebové, které se podobně jako přísloví ze Zásmuk
často rýmují. Také jejich vznik spadá do období okolo roku 1710 a nelze vyloučit vzájemné
motivační ovlivnění, byť styl malířské výzdoby je již zcela odlišný. Dvě dochovaná dvířka
jsou rozdělena na horní a dolní polovinu, každá je vyplněna oválnou malbou s tématem
přísloví, jehož text je ještě pro srozumitelnost napsán v pásce nad tím. 929)
Zmiňovaný františkánský malíř Silvestr Hibler nevyzdobil pouze knihovní vybavení,
které svou uměleckou kvalitou předčilo většinu ostatních biblioték v provincii, ale dodnes
je v muzeu v Kolíně dochováno také jemu dle uměleckého stylu připisované nekrologium
jako ozdobná skřínka pro seznam zemřelých bratří, malované okenice podle námětů zřejmě
původně z refektáře a olejomalba františkánských řeholníků před Kristem. 930) Z hlediska
našeho zájmu ovšem P Hibler působil také jako iluminátor, jak dosvědčuje i zápis u jeho
jména v klášterním nekrologiu, jež rovněž sám vyzdobil, který o něm tvrdí: „neúnavně opisoval chorální knihy pro františkánské prameny celé českomoravské provincie.“931)
V samotných Zásmukách se z nich dochovaly čtyři. Prvním je pergamenový graduál pořízený roku 1695 na náklady zmíněného fundátora kláštera a dobrodince knihovny Adolfa
Vratislava ze Šternberka vázaný do bílé kůže s kováním. 932) Jeho původ dosvědčuje explicit a dále je pod úvodní iniciálou s vyobrazením Hiblerova patrona sv. Silvestra sedícího
u otevřené knihy v akantových ozdobách zavěšen Šternberský erb. Dalším, podle přípisků
hojně využívaným Hiblerovým kodexem, je žaltář z roku 1701. Je psán velmi důsledným
kaligrafickým gotickým písmem, úvodní iniciálka zpodobňuje krále Davida držícího harfu

928

Ryšlink, 2001. Regionální muzeum v Kolíně, inv. č. U 1610 (2 ks, 138x50 cm).

929

Jedná se o přísloví: „Venti levi languei brevi“ (patrně „přišli zlehka s krátkými jazyky“ - vyobrazena je
růže na modrém pozadí, 1. dvířka nahoře); „Flos amorum gem[m]a florum“ („květem milujících je kvetoucí
drahokam“ - slunečnice, 1. dvířka dole); „Coeli coetus vivit laetus“ („s nebem spojený žije šťastně“ - dva
sedící mučedníci ozařovaní paprsky z nebe, 2. dvířka nahoře); „Gratiosa ridet rosa“ („štědrost se směje růži“ růže, 2. dvířka dole). Fotografie v obrazové příloze.
930

Srov. Ryšlink, 2001, s. 205-208.

931

Nekrologium se nachází ve sbírkách. Regionálního muzea v Kolíně, inv. č. 49/68. O dalších iluminátorských a písařských dílech P. Hiblera srov. výše v kapitole Knihovny ve františkánských klášterech.

932

NK, signatura XXVIII.A.3. Explicit: „Expensis Excellentissimi Domini Domini Adolphi Wratislai Com:
a Sternberg, supremi regni Bohemiae Burggrani Titulus Conv. Zasmucensis Ord. Min. Ref. ... conscriptum
est hoc Graduale et pro loco Zasmuc. per fr. Silvestrum Hibler eiusdem instituti sacerdotem Anno 1695“.
Popis rukopisu, jako i dalších vybraných Hiblerových děl je v databázi Manuscriptorium (viz lit.).
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a zelený svitek s nápisem: „1709 P.E.S“.933) Třetím je antifonář z roku 1709, čtvrtým misál
pro chór vytvořený v roce 1698.934 Jejich výzdoba spočívající kromě ornamentálního dekoru a iniciálek také v různých figurálních a krajinných výjevech je typicky barokní. Až do
počátku 20. století byly tyto kodexy používány a uloženy na kruchtě v kostele, teprve později se dostaly do zásmucké knihovny. 935)
V roce 1702 byla knižní sbírka obohacena o odkaz z šlechtické knihovny. „Velebný
Pán Pán Vilém [František] z Talmberka připsal našemu konventu svou knihovnu a se svolením vel. min. provinciála se konvent zavázal sloužit 200 mší za jeho šťastnou smrt,“ uvádí zápis v pamětní knize konventu datovaným 1. zářím. Dalších dvěstě zádušních mší pak
mělo být odslouženo, poté co hrabě a vnuk významného knižního dobrodince celé řádové
provincie Františka Viléma zemře, k čemuž došlo o osm měsíců později 4. května 1703.
Závazek prvních dvou set mší byl pak odsloužen během neuvěřitelných dvou týdnů, do
13. září.936) Přestože citovaný archivní zápis hovoří o celé knihovně, zdá se, že hrabě Vilém
odkázal řeholníkům jen její část,937) přesto podle množství bohoslužeb nešlo o zanedbatelné
množství knih, řádově snad o desítky svazků. Podle datovaných zápisů v některých knihách
františkáni převzali Talmberkovy knihy 18. srpna 1704, více než rok po jeho smrti.938)
Další knižní obohacení přinesl v roce 1739 odkaz čáslavského děkana
a vyšehradského kanovníka Karla Václava Černého (1674-1739). Podle jeho testamentu
z 14. března 1737 se jednalo o věnování padesáti knih, v samotném dochovaném fondu jich
bylo identifikováno nejméně 14.939) Jistě nejen tyto dary umožnily již v prvních desetiletích
existence konventu velký rozkvět jeho knižní sbírky a nárůst nových přírůstků, který se již

933

Zkratka snad znamená: (P)ixit (E/F)rater (S)ilvester. Kodex se nachází v NK, fond Františkáni Zásmuky,
rkp. 1.
934

NK, signatury XXVIII.A.2. a fond Františkáni Zásmuky – rkp. 5.

935

Mádl, 1897, s. 111; Podlaha, 1910, s. 147-148; Vyskočil, J.K. popis rukopisů v NA, ŘF, 2473, fasc. 8.;
Streitová, 2001, s. 189.

936

Vročeno chybně r. 1704, to již byl hr. Vilém po smrti (†4.5.1703). Viz NA,ŘF, rkp. 48, část Benefactores
conventus, nebo v opise v JČVK, pobočka Zlatá Koruna, sign. 1 JH 54, fol. 151r. Viz též Podlaha, 1910,
s. 147; Buben, 2006, s. 334.
937

Srov. Buben, 2006, s. 334.

938

Streitová, 2001a, s. 231. Přibližně polovinu z darovaných knih údajně tvořily prvotisky, níže popsaný
katalog z roku 1845 však výslovně zaznamenává pouze tři inkunábule, knihy snad byly ještě předány jinému
konventu, nejpravděpodobněji do Prahy.
939

Streitová, 2001, s. 191; Streitová, 2001a, s. 230. V prvním cit. prameni též seznam signatur s nalezenou
poznámkou o odkazu. Testament P. Černého údajně dochován v NA, Arcibiskupství pražské, Testamenta,
kart. 2982.
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později neopakoval. 940) I přes několik známých a výše zmíněných knižních darů se do knihovního fondu dostalo jen málo knih vydaných před založením kláštera, katalog z roku
1845 zaznamenává jen asi 20 tisků ze 16. století.
Tento soupis knih zpracoval v zmíněném roce 1845 Josef Kalasánský Leidl, 941) který
v Zásmukách patrně získal základní knihovnické zkušenosti a poté sepsal ještě další františkánské bibliotéky v provincii. Jeho důslednost v péči o knihovnu se odráží i v úvodní
předmluvě katalogu, kde kromě přehledu oborů, do nichž byl fond roztříděn, 942) uvádí též
instrukce jak postupovat, když již není místo v katalogu pro zápis nových přírůstků nebo
jsou-li shodné tituly nalezeny na různých místech v odlišných oborech a signaturách. Také
samotný soupis je zpracován velmi pečlivě a v úplnosti do osmi předkreslených sloupců
odděleně popisujících autora a titul knihy, přesně zmiňujících místo a rok vydání
a neopomíjejících ani poznámky o obsahu díla, rejstřících či poškozeních. Pro snadnější
vyhledávání označil P. Leidl jednotlivé police v rámci oboru římskými čísly, takže každá
kniha měla své písmeno označující obor, římské číslo zastupující polici a arabské číslo
značící pořadí v rámci oboru (např. „O VII 173“, „X III 198“, „W ante II 82“). Některé
knihy se již ani do polic nevešly a byly uskládány nahoře na skříních, někdy zase
v regálech ve dvou za sebou stojících řadách. Celkem katalog zachycuje 1886 knih, z nichž
většina pochází ze 17. a 18. století, postjosefínské období znamenalo i úpadek knihovny,
aspoň co se týče množství nových přírůstků. J. Leidl nejspíše fond také nově utřídil do oborů, najdeme zde třídy dříve nepoužívané, jako pastorální teologie, katechetika či svobodná
umění zařazená spolu s filozofií. Druhou část svazku katalogu pak tvoří abecední rejstřík

940

Srov. katalog z r. 1845, viz níže.

941

„Catalogus librorum bibliothecae conventus zasmucensis conscriptus sub Guardianatu M.V.P. Anselmi
Khek a P. Josepho Calasanctio Leidl anno 1845“, fol., lepenková vazba s koženým hřbetem - NA, ŘF,
rkp. 305. Pod názvem na titulní straně jsou tři pečeti: jedna s františkánským znakem (kříž a paže Krista
a Františka), druhá s iniciálami „AK“ (tj. Anselm Khek, kvardián), třetí se sedícím orlem a štítem
s iniciálkami „PB“, snad patřící české frant. provincii. Podle připsaných poznámek byla Leidlovou rodnou
řečí němčina.
942

Obsahově nebyla zásmucká bibliotéka oproti jiným klášterům ničím výjimečná, pozoruhodné je pouze
velké množství děl dogmatické teologie. Jednotlivé obory třídění fondu a katalogu jsou (v závorce počet
uvedených svazků vztahující se cca. k roku 1916): A Scriptura s. et concordantiae (57 sv.), B S. Patres et
opera sanctorum (64 sv.), C commentarii et expositores (84), D historici sacri et profani (241), E jus canonicum et civile (126), F Ordinem nostrum concernentes (87), G theologia dogmatica (195), H theol. moralis
(196), I theol. polemica (93), K miscellanei (115), L libri medici (44), M theol.. pastoralis (53), N catechetici
(51), O kázání latinská (připsáno později, 188 sv.), P concionatores germanici (171), Q concionatores italici et
gallici (30), S ritualistae (34), T breviaria et missalia (104), V philosophia et artes liberales (tj. chemie, architektura, geometrie, aritmetika; 106 sv.) W linguistae (vč. Humanistů, 152 sv.), X ascetae (283).
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autorů odkazující na signatury knih. Knihovník Josef Leidl si také uchovával část knih pro
svou osobní potřebu, což však řádně poznamenal do svého katalogu konventního fondu. 943)
Někdy, zřejmě záhy po roce 1870 byl Liedlův katalog se stejnou pečlivostí opsán
a nové přírůstky zaznamenávány pouze do tohoto nového svazku. 944) Mnohé knihy pocházejí ze série Svatojánského dědictví, které měli nejspíš řeholníci předplaceno. U duchovní
a asketické četby dokonce neznámý knihovník zaznamenal přívazky v konvolutech, s čímž
se jinak ve františkánských katalozích nestkáme. Pečlivé dílo již bohužel nenašlo žádného
pokračovatele, který by udržoval soupis v aktuálnosti a doplňoval nově přibylé knihy a to
i přesto, že na tento nedostatek upozornil provinciál Kazimír Adámek při své vizitaci konventu 25. dubna 1889.945) Ani přes jeho příkaz nebyly nově získané tituly evidovány až do
let 1914-1916, kdy je patrně místní kvardián, jehož zájem o knihovnu je doložen, všechny
zpětně zaevidoval. Mezi těmito nově připsanými knihy je zmíněno také několik knih trvale
uložených v celách řeholníků, místo signatury je uvedeno číslo cely. 946) Klášternímu knihovníkovi šlo o co nejpečlivější zachycení všech knih. Františkáni v Zásmukách odebírali
také několik německých časopisů,947) obvykle však jen krátce (3-4 roky), patrně předplatné
souviselo se zájmem konkrétního bratra, jež příslušných letech zrovna v klášteře pobýval.
Celkem je k roku 1916 v katalogu zaevidováno 2474 svazků, během následujících sedmi
let se knihovní fond rozrostl o dalších 274 knih. 948)
Další knižní sbírka uložená v zásmuckém konventu se postupně rozrostla v průběhu
19. století Umístěna byla v cele pro kvardiána, v roce 1884 zde sloužily pro uložení svazků
knih tři knihovní skříně.949) I přes absenci přímých dokladů můžeme předpokládat, že zde
nešlo o typickou soukromou sbírku řeholníka, ale fond měl být přístupný všem členům
konventu. Kvardián střídající se každé tři až čtyři roky ovšem přebíral péči o tyto knihy,
což je rovněž možný důvod, proč byly knihy uloženy v jeho cele. Jinou příčinou pro toto

943

„usum Leitl, am fache mand.“

944

Nenadepsaný svazek v tenkých papírové deskách s přetrženou vazbou je určen podle razítka na předním
obalu: „Františkánský klášter, Zásmuky, Čechy, ČSR“, vročení podle datace knih. Katalog je uložen ve františkánské knihovně u P. Marie Sněžné v Praze.

945

Na rubu titulní strany katalogu se nachází provinciálův příkaz: „nařizuji, aby všechny knihy knihovny
tohoto konventu přirůstající do tohoto katalogu na své místo byly zapsány a v katalogu bylo pokračováno.“
946

Např. „in cubiculo A 13“, nebo „in cubiculo [A?] 5“.

947

Např. Sion (vydáván v Augsburgu), Kapistran (Wien), Philothea (Würzburg), Katholische Volksfreund
(München).

948

Inventář z roku 1923 - NA, ŘF, 2898: „Knihovna má 2748svazků“.

949

Inventář kláštera -NA, ŘF, 2898.
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nezvyklé uložení mohla být bezpečnost, nedostatek jiných prostor není v této době, kdy byl
klášter osazen čtvrtinou bratří oproti počtu před sto lety, příliš pravděpodobný. Bibliotéka
v kvardianátu byla setříděna do jedenácti tematických oborů950) a nejméně do roku 1889
postrádala jakoukoli evidenci, množství knih nebylo až tak velké, aby se v nich nedalo vyznat i bez katalogu. Teprve ve zmíněném roce vznikl z iniciativy představeného Bena Zahradnického „Seznam knih českých bibliotheky moderní v kvardianátu“,951) zachycující
tedy pouze díla v češtině Zapsán je na dvou linkovaných složených listech
s předkreslenými sloupci pro jednotlivé bibliografické údaje a umístění svazku. Teprve
záhy poté byly knihy také očíslovány a jejich pořadová arabská čísla připsána i do zmíněného soupisu. Nejvyšší číslo mezi českými knihami je 277, celkem tedy mohlo být ke konci 19. století v zásmuckém kvardianátu necelých tři sta knih. Českých knih byla podle tohoto soupisu asi třetina a vydány byly v letech 1840-1888.952) Je pravděpodobné, že do kvardiánovy cely byla ukládána nově pořizovaná moderní literatura, zatímco v hlavní místnosti
bibliotéky zůstávala starší snad méně používaná, zejména latinská díla.953) Další soupis
příruční bibliotéky vznikl po roce 1904, kdy se tyto knihy nyní již v celkovém počtu
1200 svazků nacházely ve dvou celách (č. 5 a 6) v patře řeholního domu. 954)
Historický knihovní fond byl i na počátku 20. století ponechán v původní místnosti
ze 17. století v přízemí. V roce 1914 sice zvažoval místní představený, patrně autor přípisů
ve zmíněném katalogu, zřízení jiného prozatímního úložiště knih, neboť se obával napadení
plísní v dosti vlhké místnosti, k přestěhování však nedošlo,955) realizoval jej až později
kvardián Klemens Minařík. Ještě než ale stačil do Zásmuk přijít, pověřil v roce 1927 představený A. Křišťál bratra Alfonse Němce zpracováním nového katalogu historického fondu, který byl téhož roku vyhotoven.956) Podle úvodní poznámky eviduje 2418 knih, z toho

950

A Písmo sv., B sv. Otcové, C teologie dogmatická, D asketika, E filozofie, F dějepis církevní a občanský,
I kazatelé, K zeměpisné knihy, L Lingvistika, M Miscellanea, N chorální knihy.
951

NA, ŘF, 2908.

952

V roce 1920 pak byly svazky v bytě kvardiána uloženy v jednom žlutě natřeném regále. Viz Inventář kláštera - NA,ŘF, 2898.
953

Srov. inventář kláštera z r. 1890 (NA, ŘF, 2898): „Bibliothek mit 188 Werken [sic] in 1721 Bände“ u toho
přeškrtlá poznámka „meistend alte lateinische Bücher“.

954

Nenadepsaný svazek je uložen v historické knihovně kláštera u P. Marie Sněžné v Praze a jeho přiřazení
k zásmuckému klášteru lze ovšem určit pouze podle pozdějšího přípisu na přední předsádce, kde je tužkou:
„Zásmuky, františkánský klášter“.

955

Streitová, 2001, s. 192. Podle klášterní kroniky NA, ŘF, č. 47, s. 59.

956

Katalog na nesvázaných listech je uložen v knihovně u P. M. Sněžné v Praze.
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tři rukopisy a sedm prvotisků zahraničního původu. Současně se sepsáním nechali řeholníci
pořídit vazbu pro údajných 500 knih za 2800 Kč. 957)
Knihovní aktivity tehdejšího kvardiána a milovníka františkánské historie Klemense
Minaříka jsou doloženy v roce 1929.958) Tehdy jeho péčí konvent koupil knihovnu po zesnulém P. Františku Kratochvílovi, faráři v nedaleké vsi Ratboři za 1000 Kč. Aby bylo tyto
i další nové přírůstky kam ukládat, pořídil zároveň dva nové regály s policemi pro knihy
(„štaláře“) za 4000 korun hrazených z rozpočtu kláštera, údajně z peněz našetřených na
stravě a oděvu řeholníků, neboť plat z Náboženského fondu postačoval pouze na běžný
provoz a nezbytně nutné opravy, „aby klášter nespadl.“ Jednu ze skříní v ceně 1723 Kč
zhotovil zásmucký truhlář František Mádle.959) P. Minařík rovněž nechal část knih svázat.960)
Vlhkost v bibliotéce v klenutém přízemí konventu byla stale ohrožující, proto nechal
kvardián Klemens Minařík rovněž přenést historický fond do cel v prvním poschodí. Tam
se nacházel až do roku 1939, kdy v Zásmukách působil jako knihovník místní představený
a další milovník historie Bonaventura Wilhelm. Původní historickou knihovnu v přízemí
nechal vybavit kamny proti zimě a vlhku, a zařídil opravu zmíněných poškozených nástěnných obrazů za 1900 korun, nechal zřídit nové regály a opět část knih převázat. Následně je
umístil do nových polic v původní bibliotéce v přízemí. 961) Lze předpokládat, že původní
zdobené barokní skříně již byly natolik poškozeny, že musely být demontovány, a zůstalo
z nich jen několik zmíněných torz.962) Nové knihovní police pořízené P. Wilhelmem byly
prosty výraznějších ozdob v souladu s pragmatickým pojetím knihovny 20. století, kromě
kartuší s názvy oborů zdobených vyřezávaným barokním ornamentem, snad ponechaných
z dřívějšího mobiliáře. V místnosti se kromě skříní na knihy nacházely také čtyři renesanč-

957

Streitová, 2001, s. 193 (podle kroniky NA, ŘF, č. 47).

958

Již o rok dříve ale zřejmě on velmi detailně odpověděl na dotazník Víta Hůlky provádějícího z pověření
Časopisu čsl. knihovníků šetření po klášterních knihovnách. (Hůlka, 1928; srov. Streitová, 2001, s. 193.)

959

Hlášení kapitulám „archivio inserenda“ - NA, ŘF, 2896.; Přehled stavební prací pro berní správu v Kolíně
(1930) - NA, ŘF, 2908.
960

Streitová, 2001.

961

Tamtéž, podle klášterní kroniky. O P. Wilhelmovi viz Catalogus Ordinis Fratrum Minorum Provinciae
Bohemiae … 1937, MZA, Františkáni U.Hradiště, kart. 31, č. 37.

962

Na dobové fotografii (NA, ŘF, 2914) je ještě na nepřemalované stěně patrná stopa po knihovních nástavcích na skříních kolem stěn.
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ní křesla lombardského typu, které se sem patrně dostaly z místního zámku, odkud byly
vyřazeny. 963)
Zásmucká příruční knihovna byla setříděna podle oborů nápadně kopírujících barokní
františkánské klasifikace. Zdá se, že její utřídění mohlo být dílem Klemense Minaříka, který v mnoha historických řádových knihovnách studoval a byl s jejich tříděním dobře seznámen. Samostatná třída byla zcela neobvykle věnována hudbě, která byla jedním ze zájmů P. Minaříka, který je rovněž autorem několika skladeb. 964) Klasifikace je ovšem přizpůsobena pokroku doby i profilu fondu, další dříve neobvyklé třídy jsou například sociologie, životopisy Pána Ježíše, posvátný místopis, spisy sv. Alfonse z Liguori aj. 965)
Klemens Minařík se jako místní představený staral nejen o pořádek, ale i o rozšiřování knihovního fondu. V roce 1930 byly například jeho péčí nakoupeny knihy za nemalou
částku 1500 Kč.966) P. Minařík šel ale ještě dále a věnoval se také vydávání knih. Z jeho
iniciativy mohl zásmucký konvent vydat několik publikací vytvořených jeho řeholníky
včetně děl hudebních.967) Právě desetiletý pobyt v Zásmukách (1925-35) byl nejplodnějším
Minaříkovým obdobím co se týče psaní a publikování knih. Nejprve roku 1930 zajistil dru-

963

Muzeum v Kolíně, inv. č. R 39, R 40, R 123, R 132. Za upozornění na tato křesla děkuji Mgr. Petře Hollerové.
964

Jeho skladby: Koledová mše vánoční, Missa in honorem S. Michaelis Archangeli, litanie, Stigmata
S. Francisci, Motýl na slova P. Bezruče jsou dochovány v jeho osobní pozůstalosti - MZA, Františkáni U.
Hradiště, karton 27. Údajně též nákladem smíchovského preláta Jana Paolyho vydal tiskem menší hudební
dílo „Půlnoční pobožnost u jesliček“ (Viz poznámky pro archiv - NA, ŘF,2896). Dále zhudebnil Píseň bratra
slunce pro vysoký sólový hlas s průvodem varhan nebo klavíru. Toto dílo s prostou melodií procítěně reflektující text vydané Občanskou tiskárnou v Brně rokou 1927 věnoval koncertnímu pěvci Vítězslavu Novákovi
(Recenze díla - NA, ŘF, 1785.) Další jeho skladby jsou Vězeň (Legenda Svatováclavská pro tenor a klavír,
vyd. Občanská tiskárna v Brně 1928) a sekvence pro svátky sv. Františka pro tenor a klavír (premiéra
v Zásmukách 6.5.1938, viz NA, ŘF, 1785, Streitová, 2001, s. 194). Klemens Minařík byl od sedmnácti let
varhaníkem různých klášterních kostelů, v letech 1923-5 pak ředitelem chrámového sboru v Bechyni, svém
působišti před příchodem do Zásmuk. Viz stručný životopis P. Minaříka napsaný při příležitosti jeho 60.
narozenin [1943] - NA, ŘF, 2837. Současně s výkladem řehole Třetího řádu zpracoval také františkánský
zpěvník pro jeho bratry a sestry. Své průzkumy v Zásmuckém konventu prezentoval Minařík v článku Památky výtvarného umění ve františkánském klášteře v Zásmukách. In Věštník Klubu československých turistů Kolín. Kolín, 1929, s. 324.

965

Přehled oborů dochován v soupise duplikátů Oty Hamerníka z roku 1940 (NA, ŘF, 2908). Jedná se
o následujcí: A Písmo sv., B 1: Patristika 2. Dogmatika, C Mravouka, D Dějiny círk., E Životopisy Pána
Ježíše, Úcta mariánská, F Místopis posvátný, G Zeměpis, H Sociologie a politika, I spisy sv. Alfonse z Liguori, K Kázání česká, katechetická kázání, mariánská lit., L Pokračování, postní kázání, sbírky a časopisy.
kazatelské (v skutečně hojném množství, pozn.), M Německá kázání, N Katechetika a pedagogika, O Lit.
františkánská, Třetí řád, P Časopis katolického duchovenstva (cca 35 duplicitních ročníků), S Duchovní knihy, rozjímání, T rozličná (lékařství, včelařství, jiné), hudba, noviny (např. Vlast, Hlídka literární, Sion, Philotea), V Mluvnice.
966

Poznámky pro provinční archiv (archivio inserenda) - NA, ŘF,2896.

967

Konkrétní knihy viz Streitová, 2001, s. 194.
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hé vydání svých Sedmera pobožností křížové cesty u B. Stýbla v Praze. O dva roky později
dal P Minařík k tisku své františkánské exercicie s názvem „Cesta, duchovní cvičení pro
kněze, řeholníky a řeholnice.“968) Od téhož roku připravoval k vydání kancionál „Řeholní
kniha a zpěvník Třetího řádu“ vydaný anonymně v Přerově roku 1938.969) V roce 1933 napsal Minařík pro potřeby pražské a olomoucké diecéze „Příručku katolických pobožností“970) a zároveň zajistil druhé vydání svého Výkladu Řehole v Přerově, rozesílané do všech
klášterů, jeden výtisk za jednu mši svatou.971) Současně v Zásmukách pracoval ve spolupráci s bratry Janem K. Vyskočilem a Jáchymem Procházkou na českých františkánských
dějinách972) a v rámci sběru materiálu pro přípravu podkladů pro beatifikační proces Čtrnácti pražských františkánských mučeníků bádal P. Minařík také v místní historické knihovně. 973)
Po Minaříkovi převzal péči o bibliotéku další místní představený Kamil
Schams (†1951). V roce 1937 nechal z běžných prostředků kláštera kvůli narůstajícímu
počtu svazků pořídit několik nových regálů pro jejich uložení. Současně nechal „vkusně“
svázat 181 knih a o rok později dalších 37, jež dosud jistě ležely již nějaký čas nesvázány
a zřejmě bez využití. 974)
Zatímco Klemens Minařík bádal v Zásmuckém historickém knižním fondu po pramenech k pražským mučedníkům, další soudobý řádový historik Jan K. Vyskočil se snažil
najít mezi svazky ty nejvzácnější a popsat je. 975) Vycházel zřejmě pouze z knihovního katalogu, neboť nalezl pouze 15 inkunábulí, a několik rukopisů, mezi nimi zmíněný graduál

968

Poznámky pro provinční archiv - NA, ŘF, 2896. Knihu vydal Gustav Francl v Praze roku 1934. 456 s.

969

Poznámky pro archiv, tamtéž. Zpěvník má 379 s., 8o.

970

Tamtéž. Vyd.: Praha . Stýblo, 1935.

971

Vydání výkladu františkánské řehole musela česká františkánská provincie dotovat 1600 korunami. 24
výtisků odebrali pro své konventy také čeští kapucíni. Tamtéž.
972

Almanach řádů františkánských v zemích českých. Pro nedostatek peněz však františkánská provincie dílo
nevydala. Viz Streitová, 2001, s. 194.

973

Minaříkova poznámka „vidi“ je zapsána u několika knih v katalogu z roku post 1870. Právě nákladem
zásmuckého konventu vyšla jeho Acta XIV. Martyrum Pragensium venerabilium servorum dei Friderici Bachstein sacerdotis et tredecim sociorum Ordinis Fratrum Minorum Pragae die 15.2.1611 pro fide catholica
trucidatorum (1931).

974

Poznámky pro archiv (archivio inserenda) - NA, ŘF, 2896.

975

Jeho poznámky - NA, ŘF, 2473, fasc. 8.
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a žaltář Silvestra Hiblera, dále pergamenový mariánský breviář údajně z druhé poloviny
15. století976) a „starý katalog naší knihovny“ se signaturou T16, dnes nezvěstný.
Okolo roku 1940 ještě působil v Zásmukách jako knihovník P. Oto Hamerník, katecheta, zpovědník řeholnic, novicmistr, kvardián, sakristán a provinční definitor (†1949
v J. Hradci). Zpracoval seznam asi 500 duplikátů ze staré i příruční bibliotéky, které nabídl
a nejspíše také poslal provincialátu pro potřeby jiných klášterů.977)
Již měsíc po odvezení řeholníků z kláštera, konkrétně 24. května 1950 poslal Státní
úřad pro věci církevní (SÚC) do kláštera odbornou komisi, která měla jeho bibliotéku prohlédnout. Ke starší knihovně se vyjádřila jako o „velmi pěkném interiéru, jenž doporučuje
zanechati pokud možno jako celek.“978) Kulturní komise SÚC však na svém setkání
o měsíc později (20. června) na tento názor nebrala zřetel a knihovnu stejně jako řadu dalších srovnatelných mezi tzv. interiérové, tj. určené k zachování nezařadila.979)
Odhady velikosti fondu prováděné po zrušení kláštera se pohybují okolo
5 tisíc svazků, úsudek okresního církevního tajemníka sice činil 30-40 tisíc, což však nejméně šestkrát oproti realitě přecenil a ukazuje to ne jeho nepříliš solidní orientaci v kulturní
oblasti. 980) Nejpravděpodobnější se zdají informace, že v historických prostorách v přízemí
bylo asi 1500 svazků, zatímco v příruční knihovně z počátku 20. století v prvním patře okolo 4 tisíc knih, snad včetně několika historických přenesených sem z přízemí. Mezi nimi
bylo také pět novodobých rukopisů včetně děl S. Hiblera a údajně čtyři prvotisky, jež spolu
s většinou historického a údajně i novodobého fondu převzala Národní a universitní knihovna. 981) K oficiálnímu převzetí knihovního fondu došlo 17. a 18. listopadu 1950, kdy již
údajně byly svazky v množství asi 5 tisíc kusů převezeny do Prahy. 982) Zároveň bylo plánováno pozdější převezení knihovních regálů, jejich přesnější osud se však již nepodařilo
zjistit.

976

Signatura A6, 23x15 cm. Obsahuje mariánský breviář a officia k dalším světcům, psáno různýma rukama,
českého původu (odkazy na odpustky Arnošta z Pardubiv na fol. 311v). Viz tamtéž (NA).

977

Jeho dopis provinciálovi J.E. Urbanovi vč. soupisu těchro knih a provinciálova odpověď z 18., resp. 22. 1.
1940 - NA, ŘF, 2908. Viz též Streitová, 2001, s. 194-195.

978

Streitová, 2001, s. 189. Cit podle protokolu o prohlídce kláštera. NA, Náboženská matice - Františkáni
Zásmuky, karton 141.

979

Horák, 1966.

980

Hlášení církevního taj. ONV v Kolíně z 10.10.1950 - NA, SUC 108. Dále viz různé materiály v NA, SÚC,
i.č. 56 a 106.

981

Streitová, 2001, s. 189. Seznam rukopisů ve fondu NK tamtéž, pozn. č. 11.

982

Protokol o převzetí knihovny, podepsáni zástupkyně ONV v Kolíně a Fr. Horák za NK - NA, SÚC, 56.

587

Po roce 1990 byl historický fond, resp. jeho dochovaná a dohledaná část v počtu asi
2 tisíce starých tisků a několik desítek novějších knih vrácena františkánskému řádu, který
ho uložil ve svém pražském konventu u P. Marie Sněžné, kromě rukopisů a prvotisků, jež
zůstaly deponovány v Národní knihovně. Objekt kláštera spravuje zásmucká farnost, původní místnost knihovny je plánována jako kaple. 983)

Znojmo, klášter kapucínů u chrámu sv. Jana Křtitele
V roce 1624 povolil generální ministr stavbu znojemského konventu, kapucíni přišli
do města v následujícím roce a usídlili se v Premonstrátském klášteře v Louce, kde jim
přístřeší poskytl opat Lukáš Waczka (Watzka). V roce 1628 koupil hrabě César Gallas osm
domů na Dolním (dnes Masarykově) náměstí a začala stavba za podpory Františka hraběte
de Magni, Jana Křtitele von Wartenberg, místních premonstrátů a dalších. Kostel sv. Jana
Křtitele vysvětil 1. září 1632 světící olomoucký biskup Filip Bedřich Breiner. V konventu
pobývalo v 18. století až 26 bratří, již na počátku zde sídlila též studia filozofie. Generální
přestavba trojkřídlé budovy proběhla okolo roku 1724. Ještě před sistací byl klášter roku
1946 naposledy opraven. Po roce 1950 sídlil v klášteře charitní domov důchodců, kostel
sv. Jana Křtitele dodnes slouží jako diecézní.
Nejstarší datovaná znojemská kapucínská provenience knihy je z roku 1628.984) Klášter ještě nestál, takže kapucíni měli knihy již za svého pobytu u premonstrátů. Mezi prvními řeholníky byli rovněž Italové, takže ve fondu se našly nejen knihy italského původu ale
i v italštině, její gramatika a slovníky. Brzy byl ve Znojmě zřízen noviciát a v některých
knihách jsou poznámky o příslušnosti k němu. Více než šedesát knih má datovaný vlastnický záznam z let 1643-44. Buď tehdy byla provedena revize a snad vytvořen nějaký soupis nebo došlo k výraznější akvizici.
Dosti hodnotné knihy dostali kapucíni v roce 1738 od majitele panství Heřmana
z Althanu. Nebylo jich mnoho, jen osm, ale byly mezi nimi i dva pergamenové rukopisy
a ostatních šest tisků do roku 1600. Hrabě Althan měl nejspíš k bratřím náklonnost, když je
nezásobil jen potřebnou literaturou ale i křesťanskými knihami finančně hodnotnými.

983

Streitová, 2001, s. 195.

984

Diez, Felippe. Conciones. Moguntiae, 1614.
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Kromě nich daroval i peníze, za něž bylo pořízeno dalších 21 svazků. 985) Na některých knihách z poloviny 18. století nalezneme poznámku o příslušnosti k znojemským filozofickým
a teologickým studiím. Mezi lektory jsou uváděni Deicola z Prahy, P. Eduard, kvardián
Edmund Esinger z Perné nebo Jáchym Wolframicensis. Bratr David si dokonce dovezl jednu knihu z ruských misií, kde ji roku 1755 dostal darem od moskevského místodržícího
Jana Kozlovského.986) Díky podrobné analýze proveniencí provedené V. Dokoupilem987) ze
Státní vědecké knihovny v Brně se dovídáme i o knihách, které si někteří bratři drželi
u sebe. Významnější mezi nimi byli Theophistus z Mikulova, Florian Trausler z Laa nebo
ctitel francouzštiny Firmus z Jihlavy a další. 988)
Ve fondu byla řada knih původně z kláštera v Louce. Pravděpodobně byly darovány,
neboť premonstráti měli ke kapucínům mecenášský vztah. Nelze ale vyloučit, že část
z těchto asi 75 svazků se dostala ke kapucínům až po zrušení premonstrátského kláštera za
josefínských reforem. Knihy z Louky jsou vevázány v bílé vepřovici, takže jsou snadno
rozeznatelné a nalezneme je například i v brněnské knihovně. Asi třináct knih dal kapucínům v 80. letech 18. století Jan Karel Voit (Fojt), duchovní správce postupně
v Olbramovicích, Tuřanech, Horní Slatině a Znojmě. Z téže doby pochází záznam na prvotisku darovaném Viktorií Saltzerovou, vdovou po místním měšťanovi J. Melchiorovi, kterou kapucíni titulovali jako „duchovní matka našeho konventu“.989)
Velkými změnami prošla knihovna v letech 1781-82. Dosavadní úložiště již nepostačovalo, knihy sahaly až do stropu. Kromě nich v něm byla dřevěná socha, slovy soudobého
popisu kláštera „vyhotovená podle slavné sochy olomoucké.“990) Postavena byla nová
místnost o rozměrech 4,5 x 8,5 metru, nebo spíše s ní i celá budova vyčnívající dopředu

985

Obsahem daru byly mj. nedatovaný pergamenový rukopisy misálu psaného „gotickým písmem“ a částečně
poškozená „prastará“ francouzská Bible. Úplný seznam vč. zakoupených knih viz Kapucínské anály, sv. 19,
1738, s. 111.

986

Zápis v knize Tomáše Kempenského. De imitatione Christi, Antverpiae, 1664.
Celou knihovnu popsal Dokoupil ve své knize Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. V Brně : Musejní spolek v Brně, 1972. s. 213-223. Podrobně uvedl zejména vlastnické poznámky v knihách.
987

988

Theophistus z Mikulova *1743/44, †1817; Florian z Laa (František Trausler) * 20.11.1734; Firmus
z Jihlavy lepil na své knihy tištěné exlibris s textem „livre de livres du Prete Firmus“ ve věnečku. Mezi jeho
knihami převažovala díla ve francouzštině, některá se zachovala i v brněnské knihovně.

989

„... p.t. mater spiritualis Conventus nostris Znoymensis“, přípis v knize Henricus de Gorichem. Quaestiones in S. Thomam. Esslingae, non post 1475.

990

Snad se jednalo o sochu P. Marie na morovém sloupu postaveném v letech 1716–1723 na paměť obětí
moru z let 1713-1715. Viz Descriptio et consignatio totius status ecclesiae, monasterii Znoymensis ... 1767NA, ŘK, 612, sign. A8.
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napravo od vjezdu do kláštera z náměstí. Přinejmenším zčásti byly použity dosavadní skříně, ale byly opraveny a dekorovány vázami za 18 zlatých a dalšími obrazy. Strop ozdobil
freskou moravský malíř Vojtěch Rada.991) Podle jeho nízkého honoráře (17 zlatých za práci
a 18 za barvy) lze soudit, že nešlo o příliš náročné dílo, i když umělec mohl z dobré vůle po
řeholnících záměrně požadovat jen minimální částku. Místnost byla opatřena železnými
dveřmi a současně s knihovnou byl zroveň opraven archiv v sousedním pokoji. Hlavním
dárcem prostředků na přestavby byl loucký klášter.992) Poslední úpravy skončily až v roce
1783, to však již byl hotový katalog, nezbytný po novém uložení knih. 993) Na příkaz představeného jej vytvořil knihovník Kalixt Müller z Troskotovic. 994) Oborový soupis byl seřazen do kategorií zastoupených písmeny abecedy a doplněn o autorské rejstříky podle křestního jména a podle příjmení. Patrně současně byly i hřbety knih šedě natřeny a označeny
signaturami. Z původního interiéru knihovny se dochovaly pouze prostě malované knižní
skříně. Na jednoduchých sloupcích mezi řadami polic je namalován velmi prostý florénní
motiv, sloupce jsou ukončeny jednoduchými hlavicemi a horní desku zdobí jednoduchá
supraporta.995)
K těmto změnám došlo za kvardiána Jana Sarkandra Caivase ze Znojma, který je
přímo doložen jako objednatel fresky. 996) Když někdy před rokem 1777 zemřel jeho otec
František Caivas, odkázal kapucínům jistý finanční obnos, za něž bylo nakoupeno větší
množství knih, například asi šedesátidílná církevní historie Cl. Fleuryho nebo desetisvazkové Gesammte Predigten od D.X. Clémenta. Nevyřešenou otázkou zůstává, zda použití
almužny na knihy bylo již přáním otce nebo až vůlí P. Sarkandra, tehdy svátečního kazatele, jistě usilujícího o rozvoj knihovny.

991

V. Rada působil jako malíř ve Znojmě a jinde na Moravě v letech 1784-1809 a byl autorem zejména oltářní obrazů. Řehoř Volný uvádí jeho fresky v kostelích v Hodoníně a na Hradišti u Znojma (1784), pak hlavní
oltářní obraz v Mikulovicích a oltářní obrazy na Hradišti a v kostele sv. Kříže ve Znojmě. Viz Toman-Toman,
2000, s. 341.

992

Archivum P.P. Capucinorum Conventus Znoymensis (Pamětní kniha 17.-19. stol.), část S - Communia MZA, Kapucíni Znojmo, rkp. 1.

993

Catalogus bibliothecae Znoimensis scriptus ac tholus sub P. Ioanne Sarcandro natione Znoimensi actualiter existente superiore, ac hic tunc bibliothecario P. Callixto Moravo Treskovicensi. fol. Uloženo v MZK
Brno.
994

P. Kalixt se narodil 29.11.1740 v jihomoravských Troskotovicích nedaleko Pohořelic jako František Müller, do řádu vstoupil r. 1761.
995

Uloženy jsou v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, srov. fotografii v obrazové příloze.

996

Loudová, 2003, s. 219-220.
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Někdy před rokem 1827 byl zmíněný katalog přepracován a na nepopsaných listech
doplněn. Původní signatury knihovník přeškrtal a knihám přiřadil podle uložení ve skříních
a policích nové signatury (písmeno, římské číslo, arabské číslo), které, o nové přírůstky
doplňované, zůstaly platné dodnes. Soupis tehdy evidoval 2450 knih, včetně děl lékařských, právnických a většího počtu novověkých rukopisů. 997) Jako pozoruhodnost byla
v knihovně uchovávána bota Innocence XIII., papeže v letech 1721-24, kterou on sám daroval hrabatům ze Šamberka a ti poté kapucínům. 998) Počátkem 20. století byla knihovna na
povolení kvardiána přístupná i pro zájemce mimo řád. Postupně ani depozitum z roku 1728
nestačilo přílivu nových knižních přírůstků. Podle dochovaného plánu víme, že v roce 1937
byly knihy uloženy ještě v malé rohové cele (2,3 x 2,3 metru) na jihozápadním okraji kvadratury. 999)
Po zrušení kláštera v roce 1950 měl fond připadnout Zemské a universitní knihovně
v Brně. 23. června se v kapucínském klášteře sešli zmocněnec Státní úřadu pro věci církevní, zástupce církevního oddělení Krajského národního výboru, ředitel brněnské knihovny
Karel Veterle a další. Z knihovny bylo „vyčleněno“ 32 tisků a 13 novodobých rukopisů, jak
ale s nimi bylo naloženo už protokol o tomto setkání neuvádí. Kromě původních skříní bylo
nalezeno 12 obrazů, z toho devět barokních a tři novější. 1000) Podle zprávy universitní knihovny byl fond znojemských kapucínů do října vytříděn a tzv. „braková literatura“ co
nejdříve odvezena do Brna. Brakovou literaturou se jako obvykle rozuměla novější náboženská literatura. Ostatní knihy byly zatím ponechány v klášteře, avšak mezi brněnskou
Universitní knihovnou a městským muzeem ve Znojmě vznikl spor o to, komu fond připadne. Muzeum žádalo Státní úřad pro věci církevní o výjimku ve svozových pravidlech
a argumentovalo, že knižní fond obsahuje řadu tisků původně z kláštera v Louce a má velký místní význam. V průběhu těchto neshod Muzeum údajně převzalo 56 svazků. Po převzetí kláštera do správy vojska byla sbírka 19. ledna 1951 převezena a provizorně složena
v Universitní knihovně v Brně. Později byla jako celek deponována v bývalém brněnském

997

Shodný údaj uvádí též Wolny, 1855 (KTM), 2. Abth. 4. Band (1861), s. 97.

998

Hübner, 1846, s. 183.

999

Plán kláštera - NA, ŘK, 613.

1000

NA, SÚC, 109. Mezi „vytříděnými“ tisky bylo 21 tisků z let těsně po r. 1500, tři původně z Louky z let
1600 a 1605, tři veleslavínovy, tři melantrichovy a dvě svatováclavské Bible. Rukopisy pocházely zejm.
z 18. století. Na obrazech byli namalováni kapucínští světci (3x), Nanebevzetí sv. Františka (pravděpodobně),
Panna Maria, sv. Rodina (2x), Kalvárie, Ukřižování, Křížová cesta a Kristus před Kaifášem.
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klášteře voršilek a od roku 1964 v zámku v Oslavanech, 1001) nyní se spolu s ostatními historickými fondy nachází v depozitářích Moravské zemské knihovny v Brně.
Pro celý fond uložený v brněnské státní knihovně obsahující celkem 3275 svazků byl
v roce 1953 zpracován lístkový katalog.1002) V. Dokoupil a J. Vobr podrobně popsali inkunábule a tisky 16. století. Prvotisků se zachovalo třináct, žádný českého původu.1003) Asi
devadesát pět procent fondu tvoří staré tisky, novější literatura se evidentně ztratila. Pracovníci státní knihovny provedli revize srovnáním s výše popisovaným svazkovým katalogem z roku 1782. Soupis ztrát eviduje celkem 379 svazků, z toho 26 tisků z 16. století a tři
prvotisky. 1004) Od poloviny 19. století, kdy došlo k posledním úpravám původního katalogu
došlo bezpochyby k běžným odpisům v rámci živého fondu. Manka ale často tvoří souvislou sérii signatur, a tak nelze vyloučit, že si prostě někdo „odnesl“ řadu knih ležících
v polici vedle sebe nebo jejich hromadu. Ve sbírce je několik novějších liturgických rukopisů. Bohatta sice píše v roce 1900 o „větším množství“, což je ovšem vágní a pro srovnání
nepříliš uspokojivý údaj. 1005) Mobiliář, tedy malované skříně jsou uloženy
v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Jelikož se sbírka zachovala jako celek, jednali zástupci Universitní knihovny o zpětném uložení v původních skříních, ale bez výsledku, pouze
přechodně v nich byl umístěn knižní fond musea. 1006)

Znojmo, klášter Menších bratří/minoritů a posléze františkánů u chrámu Nanebevzetí P. Marie

K založení konventu došlo zřejmě záhy po vzniku města roku 1226 a jelikož šlo
o založení panovnické, zásluhu na něm měl patrně král Přemysl I. Otakar.1007) Listinně je

1001

Materiály ohledně sistace jsou zejm. v NA, SÚC, 56.

1002

Jeho digitalizovaná verze byla zpřístupněna online na www: < http://snape.mzk.cz/katalog/STT/>. [cit.
6.7.2007]. Katalog obsahuje celkem 2453 záznamů - lístků.

1003

Soupis prvotisků Dokoupil publikoval nejprve spolu s inkunábulemi znojemských dominikánů (1957) a
poté spolu s ostatními ve fondu Universitní knihovny v Brně (1970). Tisky 16. století viz Dokoupil-Vobr,
1972.

1004

Soupis vložen do svazku katalogu z r. 1782 v MZK (5 s.).

1005

Dosl. „mehrere Handschriften“, viz Bohatta-Holzmann, 1900, s. 353. Znojemští kapucíni vlastnili rovněž
údajně od roku 1738 dva dnes neidentifikované pergamenové rukopisy.

1006

Za zpřístupnění prostor s dnes uloženými knižními regály děkuji knihovnici Jihomoravského muzea ve
Znojmě Jitce Štěpničkové.

1007

Jeho fundaci k údajnému roku 1222 připomíná též dochovaný oblouk pozdně gotického portálu. Viz Peřinka, 1904, s. 100. Za zmínku stojí též blízkost kláštera k panovnickému hradu.
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mužský konvent doložen roku 1239,1008) jeho výstavba dle stavebně historického rozboru
probíhala v poslední čtvrtině 13. století. Zřejmě vlivem fundátorovy dcery sv. Anežky přibyl k mužskému konventu také klášter klarisek, založený dle tradice jejím synovcem Přemyslem II. Otakarem nebo dle klášterního martyrologia jistou Alžbětou Orphanisou,1009)
doložen je roku 1287.1010) Do ženského kláštera vstupovaly dívky z šlechtických rodů
z okolí Znojma a hypoteticky můžeme předpokládat, že odtud přicházely i první knižní
dary nebo peníze pro nákup knih. 1011) Konvent byl hojně okolo roku 1300 obdarován Václavem II. a snad i on mohl pamatovat na knihy, i když základní liturgickou literaturou již
byly jistě oba konventy vybaveny. V roce 1494 došlo k velkému požáru, který zničil chrám
i kláštery. K jejich úplnému stavebnímu i personálnímu obnovení již ani vlivem reformace
nedošlo.
S reformovaným františkánstvím se Znojemští seznámili zásluhou misie sv. Jana Kapistrána, který zde údajně kázal na přelomu září a října roku 1451. Měšťané byli zřejmě
nadšeni, neboť když papež Pavel II. svolil roku 1469 vznik nového konventu, začala záhy
s jejich podporou i přes odpor olomouckého biskupa Prothasia z Černé Hory jeho stavba,
jako obvykle za hradbami, na dolním předměstí. Konvent byl vysvěcen roku 1470 od budovatele brněnského konventu biskupa a brněnského arcijáhna Viléma z Köllnu. Klášter
mimo hradby však byl příliš vystaven nebezpečí nájezdů tureckých vojsk pohybujících se
tehdy po Moravě, proto řeholníci žádali magistrát o konvent ve městě. Jelikož minoritský
řeholní dům jen chátral a byl místem působení vandalů a zlodějů, 1012) byl se souhlasem
řádových představných i císaře předán v roce 1534 františkánům observantům. Staronový
konvent byl opraven na náklady města, které oplátkou získalo původní františkánský klášter, kde patrně s finanční pomocí louckých premonstrátů zřídilo špitál. Oprava nemovitosti
a stěhování však problém úpadku mužského i ženského konventu v důsledku reformace
nevyřešily, roku 1577 zde žil pouze kvardián a vedle dvě sestry klarisky, takže klášter měl
být předán jezuitům. K tomu však nedošlo a teprve v době stavovského povstání v roce
1619 byli bratři i sestry vyhnáni, klášter částečně poškozen a kostelní náčiní vyrabováno.

1008

Jako svědek je tehdy uveden „Magister Hermannus, minister fratrum minorum in Znoyem“. Viz CDM II.,
s. 357, č. 307.

1009

MZA, Františkovo muzeum - rukopisy, rkp. 512.

1010

RDBM II, č. 1401.

1011

Podrobně o soudobých dobrodincích vit Peřinka, 1904.

1012

Benešovská, Klára a Dušan Foltýn in Foltýn a kol., 2005, s. 773-774.
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Záhy po Bílé hoře se řeholníci i řeholnice vrátili, zásadnější opravy objektu proběhly
ale až po uklidnění poměrů v letech 1653-1654. Poté byl dům ještě poškozen požárem
20. července 1672, přesnější škody ale zatím nejsou známy. 1013) V roce 1687 byla
v konventu zřízena z iniciativy B. Sanniga lékárna pro potřeby řeholníků a klarisek. 1014)
V polovině 18. století jako nemocnice údajně sloužilo celé křídlo konventu, kde se jistě
neléčili pouze zasvěcené osoby. Klášter klarisek byl zrušen císařským dekretem
z 22. května 1782, sestry ovšem ve městě přežívaly až do roku 1833. Mužský konvent
s juniorátem obývaný asi 30 řeholníky zrušil Josef II. 21. srpna 1784. Poté jeho objekt
sloužil jako vojenská vychovatelna, krajský soud, později jako byty pro sociálně slabé, od
roku 1945 pak muzejním účelům, dnes zde sídlí Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Kostel
byl spolu s jižním gotickým křídlem konventu klarisek roku 1840 stržen.
O knihovně Menších bratří před příchodem reformovaných františkánů nemáme konkrétní pramenné zprávy. Můžeme pouze předpokládat, že díky štědré podpoře Přemyslovců
a dalších šlechtických rodů, s jejichž pomocí byl klášter budován, byl tento rovněž vybaven
zdobenými liturgickými rukopisy i dalšími knihami snad srovnatelně vysoké umělecké
úrovně jako u kodexů spojovaných s pražskými konventy na Františku. 1015) Knihovna patrně nepřečkala ničivý požár v roce 1494, který postihl a poškodil kostel i sdružený konvent
bratří a sester, při němž byl mj. zničen také archiv klarisek. 1016) Při předávání konventu
reformovaným františkánům v roce 1534 zde pobývali pouze tři minorité, kteří s největší
pravděpodobností více než o společnou konventní bibliotéku dbali o vlastní knihy a ty si
také tehdy odnesli s sebou jinam.
Jedny z prvních základů své knihovny získali znojemští františkáni od svých spolubratří ve Vídni. 1017) Známe i jednoho dobrodince ze světského stavu. V roce 1489 odkázal
zřejmě znojemský měšťan Peter Rezler 100 moravských zlatých, za něž měli bratři „opatřit
pergamen a co patří ke knihám a jiné náležitosti.“1018) Pokud lze alespoň rámcově odhadnout soudobou cenu pergamenu1019) mohl být za zmíněnou částku nakoupen psací materiál

1013

Peřinka, 1904, s. 102. Podle dějin kláštera od B. Sanniga (NA, ŘF, 3006) vznikl požár města přímo
v konventu klarisek.

1014

Pamětní kniha kláštera, s. 179 - NA, ŘF, rkp. 55

1015

Více o nich viz výše, kapitola Menší bratři jako písaři a iluminátoři a jejich díla.

1016

Benešovská, 1998, s. 254.

1017

Dle provenienčních zápisků rkp. ve VK OL, sign. M I 162, M I 173.

1018

Petr Kroupa in Foltýn a kol., 2005, s. 785.

1019

Srov. Šmahel, 1966.
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na asi 2 tisíce listů pro foliový formát knihy, nepočítaje však její vazbu, případně výzdobu.
Jelikož dar byl směřován na psací materiál a nikoli nákup knih, můžeme předpokládat, že
znojemští řeholníci byli schopni sami knihy opisovat, případně i iluminovat a to nejen pro
osobní potřebu, ale i ve více či méně rozvinutém skriptoriu. Jelikož šlo o nákup pergamenu,
byl bezpochyby zamýšlen zejména k psaní liturgických kodexů, které řeholníci odmítávali
svěřit světským písařům. 1020)
Jeden graduál ze 16. století používaný znojemskými františkány se dochoval ve Strahovské knihovně. 1021) K premonstrátům v Louce, kteří františkány rovněž hmotně zajišťovali, se snad dostal již na sklonku 16. století v době úpadku konventu a snah o jeho zrušení,
pravděpodobněji ale až v aukcích po josefínském rušení. Jelikož žádný ze známých dochovaných rukopisů (viz níže) nepochází původně ze Znojma, znamenalo reformační a bojové
16. a zpočátku 17. století zřejmě také zánik znojemské františkánské bibliotéky. Své snad
vykonaly také požáry objektu v letech 1584 a 1594.
Podrobnější informace o obnovování bibliotéky po pobělohorském návratu řeholníků
zatím nemáme, zprávy o ní se objevují až ze 70. let v souvislosti s knihovní reformou provinciála Bernarda Sanniga. Patrně v roce 1677 byla na jeho příkaz sbírka zkatalogizována
a vzniklý seznam pak sloužil jako inventář uložený v klášterním archivu. 1022) Soupis evidující celkem 591 titulů a patrně shodný počet svazků je poměrně stručný, uvádí pouze stylizovaný titul knih se jménem autora bez údajů o vydání. Výslovně je jmenováno jen pět
rukopisů.1023) Katalog je roztříděn do 15 oborů, z nichž prvním dvanácti jsou přidělena
písmena A až M. Oborovým tříděním se zpočátku shoduje s ostatními soudobými františkánskými katalogy vytvářenými patrně podle předem stanoveného schématu, postupně
však získává vlastní specifickou podobu v důsledku změny knihovníka nebo skutečnosti, že

1020

Srov. zákazy opisování liturgických děl světskými písaři výše v kapitole Reformovaní františkáni (observanti) v období rukopisné knihy.
1021

Signatura DA I 4. Tamtéž dochována ještě Postilla Guillelma Parisiensis vytištěná roku 1510
s františkánskou znojemskou proveniencí (signatura BP IV 49).
1022

Inventarium bibliothecae conventus Znoymensis ad DV Assumptam - NA, ŘF, 3012. Svázaný sešitek na
konci obsahuje stvrzení představených provádějícíh v knihovně revizi: „Ita esse testor fr. Nicodemus Koch
Concion. [slavný kazatel, často kvardián, †1708 v Głogówie], Fr. Martinus Rock Vicarius [†1701 v Nyse],
Fr. Callistus Götz Guardianus [†1680 v Praze]“. Datování - rok 1677 je dopsán později tužkou na 1. straně,
patrně se jedná o poznámku K. Minaříka z počátku 20. století, který zde podle přípisků v katalogu pátral
kromě jiného po událostech okolo 14 pražských františkánských mučedníků a knize „Martyrium 14. Fratrum
Minorum“.
1023

Čtyři pergamenové chórové manuskripty: „Brevarium Romanum antiquum“, „Rationale divinorum“,
„Psalterium magnum per omnes ferias“, „Diurnale cum Hymnis“ a Speculum historiae od dominikána Vincence de Beauvais napsané Vilémem z Köllnu (viz níže).
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tento neměl předepsané třídění na papíře a pouze je choval ve své paměti a byl předem informován z jiných klášterů. Nejobjemnější byly jako obvykle třídy s kazatelskou literaturou, poté církevní učitelé, dějiny, kontroverzistika a kazuistika se srovnatelným počtem
knih. Zvláštní třídu tvořily také v chóru nepoužívané liturgické knihy a zcela bez zařazení
byl uložen herbář a kuchařka. 1024)
V roce 1690 byla provedena jednopatrová barokní přístavba nového traktu
v severozápadní části kláštera na místě pozdějšího špitálu, čehož se ujal kvardián a slavný
kazatel Nikodém Koch. Její součástí byla kromě cel pro nemocné také nová knihovní místnost nacházející se nad sakristií. 1025) V letech 1754-1758 byla tato přístavba přebudována
a výrazně rozšířena na dvoupatrovou klášterní nemocnici. Jak bylo tehdy naloženo
s knihovnou přesněji nevíme, jen je poněkud zarážející, že františkán Severin Vrbčanský se
ve svém popise provincie Nucleus minoriticus z roku 1746 o žádné bibliotéce ve Znojmě,
na rozdíl od většiny ostatních konventů, nezmiňuje. Zřejmě šlo o přehlédnutí, neboť také
studia filozofie ustanovená v klášteře v roce 17351026) si studijní literaturu vyžadovala. Navíc víme, že se bibliotéka potýkala s nedostatkem místa pro knihy, proto v roce 1729 kvardián Modest Juřička zajistil pořízení nových polic kvůli množství knih bez vhodného uložení. 1027)
Další, tentokrát výraznější obnova knihovní místnosti proběhla roku 1779. Přibyly
další police pro knihy, do místnosti byla pořízená kamna „dobře zabezpečená proti volnému ohni". Z téhož bezpečnostního důvodu nechali bratři pobít vstupní dveře železným plechem a opatřit je novým zámkem na dva klíče.1028) Přinejmenším v roce 1784 se o sbírku
staral pověřený knihovník z řad řeholníků. 1029)

1024

Přehled oborových tříd s počtem záznamů v závorce: A Biblia sacra (26), B Expositores Bibliorum (22),
C Doctores Eccl. et Scholares (59), D Sermonistae (60), E Concionatores et Materia Concionum tractantes
(79), F Postillatores (14), G Controversistae (43), H Historici [sacri & profani] (56), I Authores pii (68),
K „Sub hac littera continentur Missalia, Breviaria, Diurnalia et libri chorales“ (26), L Juristae utriusque iuris
(27), M Casistae [sic] (43), [bez písmena] Scholastici (38 záznamů: slovníky, gramatiky, klasikové, učebnice
dialektiky), [bez písmena] Philosophi, Medici, Mathematici (17), [bez písmena a oboru, jedná se o řehole
a věci týkající se řádu] (11).
1025

Cit. pamětní kniha kláštera. s. 185-186.

1026

Regesta nařízení province od r. 1614, s. 33 - NA, ŘF, rkp. 68.

1027

Cit. pamětní kniha kláštera. s. 185.

1028

Tamtéž, s. 193.

1029

Je uveden mezi ostatními bratřími, kteří skládali přísahu před komisí pro zrušení kláštera v srpnu 1784 .
Viz pamětní kniha konventu, s. 110 - NA, ŘF, rkp. 55. Srov. též obdobnou přísahu v brněnském františkánském konventu v roce 1786.
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Františkánský knihovní fond nebyl nijak obsahově chudý a nacházel se v podvědomí
ostatních znojemských kleriků. Čtyři z nich totiž již sedm dní po oznámení zrušení kláštera,
tedy 28. srpna 1784 požádali lycejní knihovnu v Olomouci o ponechání Biblí a biblických
konkordancí z likvidovaného kláštera ve městě pro svou potřebu. Jelikož se jednalo
o běžně se vyskytující díla, které by stejně byly prodány v aukcích či skončily jako „Wust“,
udělilo zemské gubernium svolení s darováním těchto knih znojemské farnosti,1030) kde pak
zřejmě zůstaly v užívání dále.
Dne 27. listopadu 1784 byl sepsán majetek kláštera kromě kuchyně, úložiště nádobí,
dřevníku a knihovny. 1031) Až o tři roky později přijel do Znojma olomoucký lycejní knihovník Jan Alois Hanke, aby od 16. října do 9. listopadu 1787 fond protřídil a vybral z něj
vzácná díla. Údajně tehdy napočítal 2723 knih, zřejmě již mimo svazky převzaté místní
farností, mezi nimi údajně jen osm rukopisů, zejména z 15. století.1032) Podle A. Schuberta
byly tyto manuskripty „vesměs liturgické“. Ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci podařilo dohledat tři rukopisy z 13.-15. století dříve se nacházející u znojemských františkánů.
Žádný z nich ale není původní znojemský. Dva pochází od vídeňských řeholníků. Na konci
jednoho kodexu drobných děl zejména od sv. Augustina jsou připsány dopisy a polemiky
mezi sv. Janem Kapistránem a jeho utrakvistickými odpůrci v Čechách. 1033) Třetím je
Speculum historiale od Vincence de Beauvais, který pro brněnské františkány nechal v roce
1465 napsat brněnský arcijáhen augustinián Vilém z Köllnu. 1034)

Žatec, klášter kapucínů
Iniciátorem zřízení kapucínského kláštera byla žatecká městská rada, prvních pět
bratří přišlo do města v roce 1675. Jelikož ještě probíhala jednání o umístění kláštera, po-

1030

ZA Opava, pob. Olomouc, fond SVK Olomouc, rok 1784, č. 11. Svolení gubernia a seznam knih viz rok
1785, č. 23.
1031

Pamětní kniha kláštera, s. 110 - NA, ŘF, rkp. 55.

1032

Rybička, 1895; Schubert, 1900.

1033

Signatura M I 162, papír, psáno více písaři, snad znojemskými františkány. Autory dopisů a odpovědí na
názory Jan Kapistrána jsou Jan Borotin (psáno na Litici 1451), Jan Rokycana, Jiří z Poděbrad nebo polský
král Kazimír. Druhým kodex s vlastnickým přípisem znojemských františkánů až z 18. století je soubor liturgických děl, signatura M I 173; Boháček-Čáda, 1994, č. 41. Liber de ecclesisticis officiis, quare fiant. Provenience na fol. 1a rukou 15. stol.: „iste liber est monasterii b. Virginis Mariae scotorum Wienne anno 1465 per
cell. (?) patrem Vitum comparatus“; pergamen, 1. pol. 13. stol. 67 ff. ; 21x13 cm.
1034

Signatura M III 27; ; Boháček-Čáda, 1994, č. 369. Více o kodexu a donátorovi viz kapitola o brněnském
františkánském klášteře.
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bývali kapucíni u měšťana Schertzera a k dispozici měli kostelík sv. Jakuba. Stavba trojkřídlé budovy konventu, kterou financovala Ludmila Eva Františka, hraběnka Krakovská
z Kolowrat, rozená Hýzrlová z Chodů, probíhala v letech 1676-84. Chrám Korunování
Panny Marie vysvětil arcibiskup Jan Vilém hrabě Libštejnský z Kolowrat 10. října 1683.
Josefínské reformy konvent přečkal díky prosbám města, přestože původně měl být zrušen.
Od dvacátých let 19. století byly prováděny různé stavební úpravy, které s přestávkami
trvaly až do počátku násleujícího věku. V roce 1940 měl být celý areál zbořen, ale naštěstí
vše skončilo dobře. Klášter byl zrušen až na jaře 1950, objekt pak sloužil jako škola a poté
po dlouhá léta jako domov důchodců. I ten však byl v osmdesátých letech zrušen a od té se
doby budova patřící magistrátu dostala do havarijního a nebezpečného stavu a prozatím se
město nepodařilo nalézt její další využití.
O existenci a charakteru knihovny během prvního století po zbudování kláštera nemáme žádné zprávy. Leda popis k nedochovanému plánu z roku 1683 hovoří o místnosti
pro kustodii, ve které byla dříve knihovna. 1035) Až z roku 1785 pochází inventář chrámu
a kláštera, který zaznamenává knižní fond obsahující 1607 svazků. Knihovna již tehdy byla
zpracována a osignována systémem oborů zastoupených písmeny. Největší část tvořila německá kázání (273 sv.), až překvapivě mnoho v ní bylo literatury o světských dějinách (160) a zakázané knihy (119 sv.).1036) Další katalog byl začal být zpracováván po roce
1832.1037) Neobsahuje titulní list ani žádné údaje o jeho vzniku, především je však neúplný.
Sepsány jsou jen knihy z kategorií A až G, z celkem asi 250 listů ve svazku je popsáno jen
dvanáct. Přesto byl tehdy vytvořen nový systém signatur podle uložení v regálech (písmeno, římské číslo, arabské číslo). Knihovna skutečně nebyla kompletně popsána, také inventář z roku 1851 ji popisuje jako nesetříděnou.1038) Nejspíš se v Žatci nenalezl a ani do něj
nebyl poslán žádný bratr, který by se úkolu zkatalogizování přibližně dvou tisíc svazků
zodpovědně zhostil.
Podle obou těchto pramenů, tedy v druhé polovině 18. a první polovině 19. století,
byla knihovna umístěna v rohové, z pravidelného obvodu kvadratury vystupující místnosti
o rozměrech asi 4,5 x 4,5 metru se dvěma okny. V katalogu je přikreslen i plánek se čtrnác-

1035

NA, ŘK, 622, signatura A20.

1036

NA, ŘK, 625, signatura D7.

1037

SOA Litoměřice, Kapucíni Žatec, 7.

1038

NA, ŘK, 625, signatura D7.
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ti očíslovanými skříněmi, kterými se ovšem nerozumí spojité kusy nábytku, ale svislé řady
polic. Zda byla knihovna později urovnána nebo přemístěna, zatím nevíme.
Podle Zprávy o svozu klášterních knihoven bylo po zrušení kláštera v roce 1950 ve
fondu asi pět tisíc svazků a „nalezeny cenné rukopisy“. Ne všechno v této Zprávě ovšem
uvedeno správně, a tak nelze tyto údaje považovat za s jistotou pravdivé. Zajímavé informace o samotném svozu podává František Dán, redaktor Ústavu pro výzkum novinářství
v zájezdové zprávě z 14. února 1951.1039) Pracovní skupina obdržela na Okresním národním výboru špatný klíč do knihovny, správný se podařilo získat až za přispění učitelky cikánské školy, která se v budově usídlila, jejího elektromechanika a cikánského učitele. Pečetní pásky na dveřích byly roztrhané. V „hlavní knihově“ nalezli v policích asi
2500 svazků, vesměs ze 16. až 18. století s řadou bohemik a pragensií. Na třech místech
bylo souvislé uspořádání jednotně vázaných knih přerušeno a do takto vzniklých děr byla
vložena čísla rakouského Wochen-Post z let 1930-38. Jen stěží mohlo k tomuto dojít ještě
při běžném fungování knihovny před sistací kláštera. Ve vedlejší místnosti označené „zajištěno pro sběr a museum“ bylo vyčleněno asi tisíc novějších knih, především školní učebnice, české i německé homilie, německá beletrie a periodika. Jejich další osud je neznámý.
Zmíněných asi 2500 svazků starých tisků bylo někdy svezeno do Prahy a přibližně stejný
počet knih včetně 14 prvotisků byl kapucínskému řádu v 90. letech vrácen.

Žďár nad Sázavou, klášter františkánů
Nové řeholníky do bývalého cisterciáckého kláštera povolal v roce 1611 František
kardinál Dietrichstein, který měl objekt ve svém vlastnictví. Aby posílil katolické protireformační aktivity nebo, jak je kardinál někdy podezříván, aby zakryl své snahy udělat
z objektu své rodové sídlo, nechal v něm usídlit františkány. Ti záhy přijali a někdy mezi
lety 1614-1617 se v hojném počtu 18 bratří usídlili a dokonce zde zřídili noviciát. Po kardinálově smrti zdědil objekt jeho synovec hrabě Maxmilián z Dietrichsteina, který se kvůli
zadlužení rozhodl v roce 1638 konvent opět prodat cisterciákům. V lednu 1639 se tak původní mniši vrátili zpět.1040)

1039

NA, SÚC, 56.

1040

Srov. Elbel, 2000, s. 87 nebo Elbel, 2001; Buben, 2006, s. 313.
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Původní knihovnu cisterciáků převzal do svého vlastnictví společně s nemovitostí
kardinál Dietrichstein.1041) Drobné knižní pozůstatky však patrně ve Žďáru zůstaly, František Dietrichstein je snad ponechal nově usazenému řádu, aby podpořil vznik jejich vlastní
bibliotéky. Bezpochyby se však jednalo pouze o část původní knihovny nebo jednotliviny. 1042) Vlastnické záznamy o pořízení nových knih pro františkánskou knihovnu pochází
z let 1622, 1623, 1627 a 1630.1043)
Po odchodu františkánů ze Žďáru v roce 1639 přešla jejich knihovna, nebo aspoň její
větší část do brněnského kláštera, kde byly v roce 1640 zapsány. 1044) Několik knih pořízených kdysi žďárskými františkány koupili v josefínské době rušení klášterů v aukci rajhradští benediktini, kteří je pak zařadili do svého fondu.1045)

1041

Stala se pak součástí jeho osobní bibliotéky na zámku v Mikulově, odkud byla za 30. leté války zcizena
Švédy - viz Lifka, 1964, s. 43-46.

1042

Srov. vlastnické poznámky v rkp. ve VK OL, sign. M I 157; Boháček-Čáda, 1994, č. 29. Žďárským cisterciákům jej věnoval Jiří z Münsterberka, potomek krále Jiřího z Poděbrad. Další vlastnická poznámka je z
roku 1659 od brněnských františkánů.

1043

Viz Lifka, 1964, s. 48. Jedná se o Albertus Novicampianus. Scopus biblicus Veteris et Novi Testamenti.
Antverpiae, 1562 s poznámkou „Conventus Saarensis 1622“, dále Pomerium sermonum de sanctis františkána Pelbarta z Temešváru s přípisem „Pro Conv. F.[ranciscanorum] S. Mariae de fonte in Saar 1623“, historický kalendář Prokopa Lupáče z Hlavačova Rerum Bohemicarum ephemeris sive calendarium historicum získaný roku 1627 nebo prvotisk Salis, Baptista de. Summa casuum conscientiae. Benátky, 1495. Způsob zápisu
vlastnických poznámek naznačuje, že knihy nebyly řeholníky koupeny, ale spíše je získali darem.
1044

Tamtéž, s. 49, kde je zmíněn provenienční přípis zapisovaný do knih: „Pro Conv. Brunensi ad
S. Bernardum, nunc ad S. Magdalenam 1640“. Knihy se tedy dostaly ještě do kláštera na brněnském předměstí opuštěného roku 1643, řádného uspořádání se jim však dostalo až v konventu u kostela sv. Máří Magdaleny po roce 1645.

1045

Tamtéž, s. 48. Srov. též Dokoupil, Vladislav. Tisky 16. století z knihovny benediktinů v Rajhradě. Brno,
1959, č. 17, 831, 1118, 1873.

600

Epilog
„Jednou přišla matka dvou bratří za svatým [Františkem] a uctivě požádala
o almužnu. Svatý otec s ní soucítil a řekl svému vikáři Petru Cataniovi: ‚Můžeme naší matce dát nějakou almužnu?‘ (…) Bratr Petr mu odpověděl: ‚Nic v domě nezůstává, co bychom jí mohli dát.‘ A dodal: ‚Máme ještě jeden Nový zákon a jelikož nemáme breviář,
čteme z něj při matutinu lekce.‘ Na to svatý František: ‚Dej naší matce ten Nový zákon, ať
jej pro svou potřebu prodá, neboť tím posloužíme chudým. Věřím totiž, že více si Bůh cení
daru než četby.‘ Dali tedy ženě knihu, první Písmo svaté, které v řádu užívali, bylo jako
svaté milosrdenství věnováno.“ - Tomáš z Celana. Druhý životopis sv. Františka, LVIII.
kapitola, 91.

Přehled konventů františkánů a velikost jejich knihoven
Založení / příchod bratří

Zrušení / zánik
konventu

Velikost fondu při
zrušení (počet sv.)

Bechyně

1490

1950

6 tisíc

Brno

1451

1786

asi 3 tisíce3)

1939

1950

750

1659

1950

2,5 až 3 tisíce4)

Č. Budějovice Čtyři Dvory
Dačice

1)

4)

Hájek u Prahy

1659

1950

asi 3 tisíce

Hejnice

1698

1950

4 500

Hořovice

1684

1950

1 650

Hostinné

1666

1950

asi 5 tisíc5)

Cheb

1463

1950

12.500

Cheb - Annaberg

1716

1788

max. 1 tisíc3)

Jemnice

1451?

15602)

?

Jindřichův Hradec 1457

1950

přes 5 tisíc

Kadaň

1473

1950

6 tisíc6)

Kroměříž

1606

1788

2 7247)

Kroměříž - kolej

1927

1950

?

Krupka

1474

1575

?

Mor. Třebová

1678

19501)

min. 2 tisíce

Olomouc

1453

1785

asi 2-3 tisíce3)

Opava

1453

1796

1 427

Plzeň

1460

1950

10 tisíc
1)

23 tisíc 8)

Praha - N. Město

1604

1950

Praha - irští frant.

1629

1786

min. 10 tisíc

Praha - Spořilov

1938

1950

?

Skalka u Mníšku

1758

1926

1 090

Slaný

1655

1950

asi 3,5 tisíce

Tachov

1466

1950

7 tisíc9)

Turnov

1651

1950

min. 3 tisíce

U. Hradiště

1491

1950

asi 10 tisíc10)

Valtice

1487

1803

asi 1-2 tisíce3)

Votice

1629

1950

asi 4,5 tisíce

Zásmuky

1691

1950

5 500

Znojmo

1470

1784

2 723

Žďár n. S.

1614

1639

?
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Poznámky
Informace v tabulkách
jsou excerpovány
z kapitol
o jednotlivých knihovnách výše, kde jsou
rovněž zmíněny pramenné podklady
k jednotlivým údajům.
1. V 90. letech
20. století činnost
konventu opět obnovena.
2. Podruhé konvent
fungoval v letech
1673-1676.
3. Odhad na základě
srovnání s ostatními
kláštery.
4. Údaje v různých
pramenech se liší.
5. Při prvním zrušení r.
1785 šlo o 2137 svazků.
6. Z toho asi 3.500
starých tisků.
7. Velikost knihovny
druhého kroměřížského konventu a koleje
(1927-1950) není
známa.
8. Z toho asi 8 tisíc
tvořil historický fond.
Velikost fondu po
restitucích je něco přes
13 tisíc sv.
9. Z toho 4,5 tisíce sv.
tvořil historický fond.
10. Z toho 6 tisíc sv.
historický fond.

Přehled konventů kapucínů a velikost jejich knihoven
Založení nebo
příchod do
města

Zrušení / zánik
konventu

Velikost fondu při
zrušení (počet
svazků) 1)

Brno

1604

19502)

min. 7 500 3)

Č. Budějovice

1614

1788

1 663

Fulnek

1622

1950

3 200

Horšovský Týn

1651

1950

3 500

Chrudim

1654

1948

min. 2 500

Jihlava

1628

ca 1785

2 548

Kolín

1661

1950

cca. 4-5 tisíc4)

Kyjov

1710

1784

951

Liberec

1911

1950

2 800

Litoměřice

1627

1950

5 tisíc

Mariánská u J.

1754

1950

5 tisíc

Mělník

1750

1950

3 tisíce

Mikulov

1611

1784

2 698

Mnich. Hradiště

1690

1785

cca. 2-3 tisíce4)

Most

1616

1950

cca. 5 tisíc

Náměšť n.O.

1761

1784

106
2)

Olomouc

1613

1950

16 tisíc

Opočno

1674

1950

6 tisíc

Praha-Hradčany

1599

19502)

26-27 tisíc

Praha-N. Město

ca. 1630

19502)

1 800

Prostějov

1756

1786

500

Roudnice n.L.

1615

1950

3 tisíce

Rumburk

ca. 1685

1950

4 330

Sokolov

1664

1950

5-6 tisíc

Sušice

1643

1950

5 tisíc

Třebíč

1687

1950

cca. 3 tisíce5)

Vyškov

1616

ca. 1785

855

Zákupy

1679

1950

4 tisíce
6)

Znojmo

1625

1950

3 275

Žatec

1675

1950

2 500
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Poznámky
1. Pokud se prameny
stejné důvěryhodnosti
uvádějící počet svazků
při likvidaci kláštera
rozcházejí, je uvedeno
vyšší číslo.
2. V 90. letech
20. století činnost
konventu opět obnovena.
3. Údaj se vztahuje ke
starým tiskům, počet
novějších knih není
znám.
4. Údaj neznámý, číslo
odhadnuto podle srovnání s jinými konventy.
5. Z toho asi 1500
starých tisků.
6. Zejména starých
tisků.

Přehled pramenně doložených konventů Menších bratří / minoritů a velikost jejich knihoven

Založení kon-

Zrušení / zánik

ventu

konventu

Bechyně

13. stol.

1428

Benešov

1247?
1)

?
?
3)

10 000 5)

Brno

1230 /1239

Čáslav

před 1291

před 1580

?

Český Krumlov

1350

1950

10 000 5)

Horažďovice

1504

1814?

?

Hradec Králové

12381)/12412)

1789

?

Cheb

před 1274

14634)

Jihlava

cca. 1250

1950

3)

Jílové u Prahy

1623

1787

?

Jindřichův Hradec

1320-1330

1584

?

Kadaň

1234?

1787

?

Krnov

13. stol.

19503)

8 200

Litoměřice

12331)/12532)

1785

?

Mladá Boleslav

1297

1784

?

1950

přes 3 tisíce

1)

2)

1950

zrušení (počet
svazků)

1420
2)

Velikost fondu při

?
1 700

Most

1240 /1273

Nový Bydžov

1311

1420

?

Olomouc

cca. 1240

1785

?

Opava

1234-37

19503)

min. 8 500

Pardubice

1514

178-?

?

Plzeň

2. pol. 13. st.

14604)

?

?1231

1556

56?

Praha - sv. Jakub

1232

19503)

asi 10 tisíc

Stříbro

cca. 1250?

1785

cca. 200-300

Uničov

1381

1812

?

Vysoké Mýto

?

1421

?

Znojmo

1292?

15344)

?

Žatec

13.stol.

1419

?

Praha Na Františku
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Poznámky

1. Podle tradice.
2. Listinně doložen.
3. V 90. letech
20. století činnost
konventu opět obnovena.
4. Předán do rukou
reformovaných observantů, tehdy ještě
fungujících v rámci
jednoho řádu.
5. Po vyřazení novější
a jiné literatury považované za bezcennou.

Slovníček vybraných termínů
definitorium - na provinčních kapitulách volený sbor definitorů řídící spolu s provinciálem
svěřené kláštery v období mezi kapitulami. Kromě pravidelné volby na kapitulách
mohli být významní řeholníci jmenováni též doživotními definitory zvanými
u františkánů def. habitualis a u minoritů def. perpetuus. Kromě provinčního existuje
též definitorium generální.
diskreta (diskrét) - členy konventu volený zástupce, zastupoval zájmy řeholníků na provinčních kapitulách a spolupracoval s kvardiánem voleným provinční kapitulou (doložen u observantů-františkánů a kapucínů). Činnost diskrétů ukončil svým zákazem
roku 1785 císař Josef II.
dormitář - noclehárna, u františkánských řádů se již od počátku nejednalo o společnou
místnost, ale vlastní cely řeholníků různé velikosti a kvality podle způsobu vnímání
chudoby, v prvních staletích byly často mezi celami jen dřevěné přepážky přesto zajišťující soukromí.
hospic - řádová rezidence, menší než klášter, vzniklá obvykle na místech dlouhých cest
mezi kláštery nebo v sousedství řádem spravovaného poutního místa.
infirmarium - cely pro izolované, karanténní uložení chorých řeholníků umístěné proto
mimo dormitář, často v blízkosti chrámu nebo klášterní kaple, někdy překládáno jako
klášterní nemocnice.
komisař - řádovým generalátem (generálním ministrem/kapitulou) ustanovený řeholník
pověřený správou určité oblasti - jedné či více provincií, někdy zastupující funkci
provinciála, pokud tento z nějakého důvodu nebyl zvolen.
kustodie - menší správní celek v rámci provincie. Například česko-polská provincie menších bratří se v letech 1228-1517 dělila na kustodie: pražskou, krakowskou, moravskou, hnězdenskou, litoměřickou a opolskou.
kvardián - provinční kapitulou volený představený kláštera
kvardianát - cela/cely pro kvardiána, jeho ubytování a úřadování, zpravidla větší místnost
než ostatní cely řeholníků, někdy i dvě místnosti, jejichž součástí někdy býval
i archiv, příp. knihovna.
lavatorium - koupelna.
letner (lectorium) - kamenná či dřevěná přepážka s galerií nahoře oddělující ve středověku
v mnohých katedrálách a klášterních chrámech hlavní loď od presbytáře sloužící
zejména k přednesu promluv a kázání.
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magistr (teologie, filozofie) - kromě akademického titulu rovněž označení pro lektory na
řádových školách, příp. u minoritů vyšší představené (srov. „ministr“).
ministr - titul pro vyšší řádové představené (provincií, vikariátů a celého řádu), u minoritů
někdy označován jako magistr.
provincialát - cela určená pro provinciála pro jeho ubytování a úřadování při pobytu
v klášteře. Nacházela se téměř v každém konventu, obvykle asi 2x větších rozměrů
než cely řeholníků.
refektář - obvykle největší místnost kláštera sloužící ke společnému stravování, ale
u žebravých řádů často také jako kapitulní síň či k jinému setkávání řeholníků, u minoritů též světských osob (šlechty, soudu).
syndik - důvěrná světská osoba, které klášter z důvodu slibu přísné chudoby svěřil manipulování s penězi a případným klášterním majetkem, obvykle příznivec řádu a jeho
dobrodinec (u observantů-františkánů a kapucínů). V českých pramenech též nazýván
jako „kostelník“ nebo „prokurátor“, v latinských pak též „pater“ nebo „spiritualis“,
což však není zdaleka jednoznačné.

Použité zkratky
JČVK – Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích
Kapucínské anály – uloženy v Provinční knihovně kapucínů, Praha-Hradčany
MZA – Moravský zemský archiv v Brně
MZK – Moravská zemská knihovna v Brně
NA – Národní archiv
NK – Národní knihovna
ŘF – Řád františkánů (arch. fond v NA)
ŘK – Řád kapucínů (arch. fond v NA)
SOA – Státní oblastní archiv
SOkA – Státní okresní archiv
SÚC – Státní úřad pro věci církevní
SVK – Státní vědecká knihovna nebo Studijní a vědecká knihovna
SSK – Státní studijní knihovna
VK OL – Vědecká knihovna Olomouc
ZA – Zemský archiv v Opavě
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Abstrakt
Cílem práce je zaznamenat historický vývoj knihoven a knižní kultury v Prvním řádu sv.
Františka z Assisi na území současné České republiky od 13. do 20. století. V úvodu je podáno
několik pohledů a příběhů sv. Františka a jeho prvních následovníků týkajících se knih a studia
vůbec. Další dvě kapitoly popisují nakládání s knihami mezi Menšími bratry a později reformovanými františkány - observanty v období středověku až do objevu a rozšíření knihtisku (13.-15. stol.),
konkrétně získávání, uložení a obsah knih, péči o jejich sbírky v konventních knihovnách i soukromém držení bratří včetně několika kritik proti řeholníkům v této oblasti. Na základě domácích i
zahraničních pramenů je zanalyzováno psaní a iluminování knih mezi Menšími bratry, zejména v
souvislosti s potenciálním skriptoriem ve Svatoanežském konventu v Praze a jeho zakladatelkou.
Dále je zmíněno několik významných kodexů spojených s těmito řeholníky, ať již u nich vzniklých,
koupených nebo jim věnovaných od významných donátorů, jako Vilém z Pernštejna, Jan Filipec,
Šternberkové a další.
V další části se autor pokouší zobecnit vývoj sledovaných biblioték, nejprve v stručném historickém přehledu, který se zabývá především spíše pro knihy nepříliš šťastnými obdobími, jako období reformace, řeholního úpadku a konfesních bojů v 15. a 16. století, církevních reforem a konfiskací za císaře Josefa II. (1780-1790) a po vítězství komunismu v 50. letech 20. století. Barokní kultura znamenala největší rozvoj dnes již historických františkánských knihoven, nyní již popsaných
odděleně pro každý v tomto období již samostatný řád: františkány, kapucíny a minority, včetně
rozdílů mezi nimi. Hlavní akvizičním zdrojem v barokní době, přinejmenším mezi františkány a
kapucíny, bylo přímé věnování knih od dobrodinců nebo peněz pro jejich nákup. Těmito donátory
byly nejčastěji světští a řeholní kněží na vyšších i nižších pozicích církevní hierarchie, kteří často s
bratry spolupracovali na pastoračních aktivitách a znali jejich literární potřeby. Knižní dary pocházející od šlechty, často od zakladatelů konventů či jejich následovníků, byly sice objemnější, ale
ne tolik užitečné řeholníkům co do obsahu. Spíše příležitostně se setkáváme také s dary od měšťanů,
zejména sympatizantů františkánské spirituality. Františkánské řády nevnímaly své knihovny jako
reprezentativní prostory, jako tomu obvykle bylo u mnišských řeholí. S výjimkou několika nejvýznamnějších konventů byly jejich knihovní prostory obvykle jen o něco větší než cely pro řeholníky.
Nicméně šlo o typické barokní knihovny s knižními regály rozpoloženými okolo stěn místnosti často
až do stropu a vyzdobené v souvislosti s vnímáním chudoby a jejím skutečným stavem mezi řeholníky. Nejčastější dekorací byla nástropní malba nebo freska s tématikou moudrosti, jejíž konkrétní
interpretací bylo vyobrazení Božích osob, biblických příběhů nebo františkánských učenců a světců.
Mobiliář byl někdy zdoben řezbami, zvláště v horní části, některé police byly uzavíratelné a u františkánů jejich dvířka zdobily malby na plátěných výplních.
Konventní knihovny, zákristie, chóry a refektáře nebyly jedinými prostory v řeholních domech, kde bylo možno na knihy narazit. Někteří řeholníci preferovali a měli z právního hlediska tu
možnost mít a ukládat literaturu rovněž ve svých celách. Především představení, kazatelé a lektoři
užívali své „vlastní“ knihy získané jako dlouhodobou či celoživotní výpůjčku z konventní sbírky, dar
nebo nákup. Hlavně mezi minority bylo množství těchto knih v pokojích řeholníků mnohem vyšší než
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počet svazků ve společné sbírce a mnozí významní minoritští knihovnici si kromě obětavé práce v
konventní bibliotéce také spravovali své „vlastní“ knihovny.
Nedílnou součástí knihovny je také její soupis sloužící pro vyhledávání literatury a jako inventář. Všechny tyto františkánské katalogy v novověku nejméně do poloviny 19. století byly tématicky (oborově) setříděné, stejně jako samotné knihy v policích a v těchto třídících systémech lze
mezi jednotlivými kláštery a řády vysledovat jisté podobnosti i odlišnosti svědčící o jejich původcích
i zájmové orientaci řeholníků. Největší část knižních sbírek obvykle představovala kazatelská literatura, hojně využívaná kněžími, a také díla pro podporu duchovního a asketického života všech řeholníků, která se v konventech často nacházela v četných multiplikátech, neboť si je bratři dlouhodobě drželi u sebe. V klášterech se studii bychom narazili také na různé učebnice, přednášky a příručky sloužící studentům i lektorům teologie, filozofie, svobodných umění i práva. Lékařské a zdravotní příručky včetně herbářů, jež pomáhaly bratřím v péči o své tělo a někdy rovněž i těla dalších,
spíše chudých osob, představují menší ale pozoruhodnou část knižních sbírek. Zvláštním druhem
literatury, alespoň co se týče nakládání s ní, tvořila církví zakázaná díla - libri prohibiti. Řeholníci
je získávali zejména z konfiskací, někdy s pomocí vyšších církevních představitelů, jako byl František kardinál Dietrichstein. Přestože bratři obvykle uchovávali tuto literaturu pro svou další potřebu, k čemuž ovšem potřebovali příslušná církevní svolení, podařilo se zaznamenat také několik případů pálení zabavených knih považovaných za nevhodné (např. v Českých Budějovicích, Fulneku,
Krnově). V druhé polovině 19. století řada historických knihoven ztratila svou obsahovou hodnotu
pro běžné čtenáře a v mnoha konventech postupně vznikaly nové příruční bibliotéky s modernější a
praktičtější literaturou. Církevní řády vlastnily a spravovaly své knižní sbírky až do jara 1950, kdy
byly jejich domy obsazeny a knihovní fondy oficiálně připsány do správy státním krajským knihovnám. Přestože se podařilo zachytit jen část osudů knih v 50. letech minulého století, dokazují tehdejší jejich nešťastný osud a zcela nepřiměřené nakládání s historickými svazky bez ohledu na jejich obsah. Moderní literatura byla v této době obvykle zničena jako starý papír, takže po roce
1991 mohla být řádům vrácena pouze část původních sbírek, včetně historických.
Největší část této práce popisuje na základě nalezených, zejména archivních pramenů historii
a vlastnosti knihoven v jednotlivých řeholních domech v České republice od jejich počátku až do
zániku nebo současnosti. Nejobjemnější knižní sbírky obsahující až 20 nebo 30 tisíc svazků byly
pochopitelně v největším konventech, tj. v Praze, Olomouci a Brně. Minorité měli rovněž pozoruhodnou knihovnu v Opavě nebo Českém Krumlově, františkáni si zbudovali hodnotné sbírky také v
Chebu, Plzni, Kadani a Uherském Hradišti. V této části je dále popsáno několik knihovních interiérů, které se částečně či v úplnosti dochovaly až do dnešních dnů. Jedná se o bibliotéky v Brně (kapuc. a minor.), Dačicích (frant.), Opavě (minor.), Praze (frant. a kapuc.), Tachově (frant.), Uherském Hradišti (frant.) a další s menšími pozůstatky původního vybavení.

Klíčová slova: františkáni, minorité, kapucíni, svatý František z Assisi, knihovny, dějiny knihoven,
knižní kultura, klášterní knihovny, rukopisy
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Abstract
The goal of this work is to notice history and course of libraries and book culture in the First
Franciscan Order from 13th to 20th century in the area of the present Czech Republic. As an introduction, some attitudes and stories of st. Francis of Assisi and his early continuators considering
books and studies are presented. The next two chapter describe book treating among Friars Minors
and later reformated Observants in the Middle Age till bookprint invention and expansion (i.e.
12th-15th cent.), including book acquisition, depositon, care and contents in both conventual libraries and private use of friars mentioning some critics about them. On the base of both domestic
and foreign sources, also book writing and illustration in scriptorias and cells of friars are analysed, especially considering potential scriptorium in St. Agnes Convent in Prague and illuminated
manuscripts ascribed sometimes to its founder and occupiers. Some other important codexes,
scribes, book acquistiors, possesors and donators like Vilém z Pernštejna, Jan Filipec, nobles of
Šternberk and others are mentioned too.
In the next part author tries to generalise features and development of considered libraries,
first in short historical description which considers mostly rather unfelicious times for book collections as period of Reformation and “confessional” wars in 15th-16th centuries and possessional
and book confiscations during church reforms of emperor Joseph II. (1780-1790) and after victory
of communism in 1950’s. Baroque culture ment the biggest development of now historical Franciscan libraries, described here in each of three Orders: Franciscans (Observants), Capuchins and
Conventuals independently, inculding differencies between them. The main acquistion source in this
time, at least among Franciscans and Capuchins, were donations of books or money for their buying provided by wellwishers of friars. These were mostly other secular and regular priests on both
higher and lower positions, who often cooperated with friars on pastoral activities and knew their
literature demands. Gifts given by noblemen, mostly founders of convents and their succesors or
possessors of concrete dominium, were bigger, but not so useful as to their contents were. Rather
occasionaly, book donations came also from others sympatisers of franciscanism among burgers.
Franciscan Orders did not treat their libraries as representative rooms as monastic Orders usualy
did. With exception of the most important houses, their library rooms were usually not much bigger
than cells for friars. However they were typically baroque with bookcases around walls sometimes
up to cellar and decorated in correspondence with percieving of poverty and its real state. The most
frequent decoration was a ceiling painting or fresco with theme of sapience realised on God persons, Bible stories or especially Fransciscan scholars and saints. Also carvings and oil paintings
on shelf doors adorned mobiliars.
Conventual libraries, saristies, chancels and refectories were not the only places for storing
books in houses of friars, some of them preffered and were juristicaly allowed to have and use literature also in their cells. Mostly superiors, preachers and lectors had used their “own” books
obtained as a loan from communal library, donation or purchase. Especially among Conventuals
the quantity of these books was much bigger than amount deposited in library and many famous
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Conventual librarians enjoy their “own” collections beside a quality and dedicated labour in common library.
Inherrent part of library is also its list serving for literature searching and as an inventory.
All these catalogues in modern times till about mid of 19th century were arranged topically into
thematic groups as usually books in shelves themselves and we can find several unique principles in
their creation and arrangement differenting between the three Orders. The biggest part of books
recorded in them belongs to preaching literature, very practicaly and often used by priests, and to
ascesis and spiritual life useful for all Order memebers, often occuring in many multiplicates for
more friars. In houses with studies we could find various textbooks, readers and lectures that
served for students and teachers in theology, philosophy, arts or law. Medicine and body healthing
handbooks such as herbals helping friars in their care of body of themselves and sometimes of other poor people comprise smaller, but remarkable part of collections too. A special kind of literature, sometimes recorded in discrete inventories and closable shelves, was prohibited books according to Church rules. Friars had got them especially from confiscations, sometimes through
higher church offiacials like cardinal Dietrichstein, sometimes by their own recatholical activites.
Although Friars mostly saved this literature for futher own activities among public (getting special
permissions from Rome), several evidencies of burning nonappropriatable books in 17th centure
were invented too (in České Budějovice, Fulnek, Krnov). In the second half of the 19th century
many historical libraries were losing their value as service for common readers and new “reference” book collections with modern literature including catechesis, pastoral works and fictions
were established than in various convents. Orders possessed and used their historical and modern
book collections till spring 1950, when after occupation of houses by state policy, were all books
assigned to state libraries. Just several fates of books in 1950’s can be described, however their
show quite unhappy deal of books that were treated without regard of their value, fragmentised and
(mostly among modern books) destroyed. Only small part of prior collections could be returned to
Friers after 1991.
The biggest part of this work describes a history and conditions of concrete libraries in every
convent in the Czech Republic from its origin till present according to discovered sources. The
biggest libraries containg up to 20 to 30 thousand of volumes were naturally in the large convents,
i.e. in Prague, Olomouc and Brno. Conventuals had also interesting library in Opava or Český
Krumlov, Franciscans built up valuable collections also in Cheb, Plzeň, Kadaň and Uherské Hradiště. Some remarkable library interiors are fully or particullary preserved up to this day. These
are in Brno (Cap.+Conv.), Dačice (Franc.), Opava (Conv.), Prague (Franc.+Cap.), Tachov
(Franc.),Uherské Hradiště (Franc.) and also others with smaller remnants.

Keywords: Franciscans, Conventuals, Capuchins, Friars Minors, saint Francis of Assisi, libraries,
history of libraries, book culture, conventual libraries, manuscripts
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OFMCap., 471
Ablauff, Eberhard z Porýní OFM, 43, 93, 355
Adam Povolil Justensis OFMCap., 475
Aemilianus Schimeczek OFMCap., 277
Albert Behaim, 56
Albert Bludův, 23, 26, 28
Alexa, Václav OFMConv., 505
Alexander z Chrudimi OFM, 173
Alexandr z Friedbergu OFMCap., 152
Alexandr z Chrudimi OFM, 81
Alexandrovič, Jan OFMConv., 297
Alois Pohllreicher z Chvalšin OFMCap., 469
Alouisius, Johannes Baptista OFMConv., 217
Alt, Prosper OFMConv., 248
Altan, Jeroným, 336
Althanu, Heřmana z, 588
Altmann, Amand OFMConv., 217
Alžběta OSC, abatyše (16.st.), 244
Alžběta, chebská měšťanka (14.st.). viz
Pesoldyn, Alžběta
Anastáz z Prahy OFMCap., 475
Andronicus Jedek z Nového Jičína OFMCap.,
146
Anežka Přemyslovna, dcera Vladislava II., 51
Anežka Přemyslovna, svatá, 43, 49
Anežka z Kamence OCist., 49
Anna Marie z Vencelíku, 341
Antl, Berard OFM, 313, 403, 405
Antonín Grimm z Brna OFMCap., 146, 203,
208
Antonín Ludvík Čepaný z Jihlavy OFMCap.,
202, 469
Antonín z Lipska OFM, 81, 193
Appelius, Mikuláš OFM, 492
Arndt, Kanut OFMConv., 224

Arndt, Marcianus OFM, 269
Arnold Míšeňský, 47
Arsenius z Radbuzy, Kašpar, 485
Atanáš z Rosenheimu OFMCap., 467
Auersperg, Josef von, 228
Augusta, Barnabáš OFMCap. viz Barnabáš
Augusta z Vyškova OFMCap.
Augusta, Jakub, 391
Aurelián ze Svitav OFMCap., 468
Balcar, Dalibor, 497
Bank, Martin Jiří, 406
Baptista de Lipczik OFM. viz Jan Křtitel z
Lipska OFM
Barberini, Francesco, kardinál, 117
Barnabáš Augusta z Vyškova OFMCap., 391
Bárta, Jan Baptista OFM, 281
Barthele, Alipius OFM, 196
Bartoloměj z Čech OFM (15.st.), 81
Bartoloměj z Čech, bratr (13.st.), 28, 214
Bartoloměj ze Znojma OFM, 81
Bartoloměj, bratr a lektor (13.st.), 214
Basil z Chebu OFM, 76
Baudisch, Bernard OFM, 456, 458
Baudisch, Theodulus OFM, 197
Bayer, Bohdan, 463
Beatus z Horšovského Týna OFMCap., 470
Beer, Firmián OFMCap. viz Firmián Beer z
Neustadtu OFMCap.
Behaim, Albert. viz Albert Behaim
Becher, Michael OFMCap. viz Michael
Becher z Karlových Varů OFMCap.
Bellaci, Nicolaus, 207, 540
Bello, Leonardo Maria OFM, 109
Bělohlávek, Miroslav, 528
Benedikt XII., papež, 58, 60, 61, 62
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Benedikt z Prahy OFMCap., 393
Benedikt z Vorchheimu OFMCap., 153, 201
Beran, Jan Josef, 310
Berger, Amát OFMConv., 222
Berger, František OFM, 117
Berger, Julián OFM. viz Steiger, Julián OFM
Berchtold, František Karel von, 267
Berinardin od sv. Kateřiny Sienské SP. viz
Fritsch, Bernardin SP
Bernard III. z Kamence, 47, 53
Bernard z Bologně OFMCap., 156
Bernard z Netolic OFM, 332
Bernard(in) z Nysy OFM. viz Sannig,
Bernard OFM
Bernardin z Ingolstadtu OFM, 72, 74
Bernardin z Prahy OFM, 173
Bernardin ze Sieny OFM, svatý, 71
Berthold Hoffman ze Slezska OFMCap., 366
Bertram von Bertrab, František, 489
Bezděk, Karel, 351
Bezruč, Karel Josef, 507
Bimarský, Kliment OFM. viz Kliment Bosák
Bimarský OFM
Bínova, Benedikta z. viz Čejková z
Olbramovic, Benedikta
Bísek, Honorát OFM, 460
Blaník, Gandolf OFM, 376
Bleiveis, Guidon OFM, 267
Boček, Antonín, 272, 557
Böhm, Fortunát OFM, 414
Böhm, Ludvík OFM, 312
Bojsák, Kazimír OFM, 559
Bölckh, Leonard OFM, 319
Bolelucký, Matouš Benedikt, 288
Bonaventura z Bagnoregia, svatý, 13, 15, 59
Bonaventura z Köllnu OFMCap., 154
Boreczky, Jan, 445
Borovský, František Adolf, 47, 254
Bosák, Jan OFM. viz Jan Bosák Vodňanský
OFM
Boschovský, Tomáš OFMCap. viz Tomáš
Boschovský OFMCap.
Boušek, Kašpar OFMCap., 509
Braun, Alban OFMCap. viz Alban Braun z
Chomutova OFMCap.

Braun, Simeon OFM, 570
Brendt, Baltasar OFMConv., 335
Briccius z Wrocławi OFM, 77
Brouček, Antonín OFM, 179, 343, 375
Brukáč, Bedřich OFM, 261
Bruno Hirsch z Č. Budějovic OFMCap., 366
Bruntálský z Wrbna, Václav, 277
Brunus, Georg OFMConv., 525
Brus z Mohelnice, Antonín, 500
Březina, Florián OFM, 270
Budovec z Budova, Václav, 486, 518
Buchner, Kryštof OFM, 577
Burg, Theodorik OFM, 483
Burger, Jaroslav OFM, 186
Burgermeister, Anacletus OFM, 181, 419
Burthard OFMConv. (19.st.), 231
Burus, Theodorik OFM. viz Burg, Theodorik
OFM
Caivas, František, 590
Caivas, Jan Sarkandr OFMCap. viz Jan
Sarkandr Caivas ze Znojma OFMCap.
Calasky, Petr OFMConv., 217
Calidius, Vavřinec, 178
Celano, Tomáš. viz Tomáš z Celana
Cerva, Crescentius, 554
Cidlík, Jiljí OFMConv., 257
Cinek, Anděl OFMConv. viz Zinck, Anděl
OFMConv.
Clarus, Jindřich OFM, 415
Claudianus, Leopold, 179
Clement, Silvestr OFMConv., 170, 335, 336
Coluznius, Jan. viz Kalužný, Jan
Czernin, Evžen, 175
Czerninová z Chuděnic, Marie Markéta. viz
Waldsteina, Marie Markéta z
Čejková z Olbramovic, Benedikta, 513
Čepaný, Antonín Ludvík OFMCap. viz
Antonín Ludvík Čepaný OFMCap.
Čermák, Gaudentius OFM, 375
Černá, Marie, 463
Černohorský, Bohuslav Matěj OFMConv.,
163, 504
Černovský, Matouš, 478
Černý, Alois, 463
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Černý, Karel Václav, 580
Češňovský, Tomáš, 282
Čížek, Karel, 522
Čože, Florián OFM, 354
Dán, František, 571, 599
Daňkovská, Anna, 227
Dareš, Kanut OFM, 347
David OFMCap., misionář (18.st.), 589
David, Emanuel, 458
David, Christian, 398
Deblin z Althardu, Benevenut OFM, 138, 401
Deblin z Althardu, Jan Adam. viz Deblin z
Althardu, Benevenut OFM
Deckert, Petr, 288
Deicola z Moštěnic OFMCap., 208
Deicola z Prahy OFMCap., 589
Deipola, Adam Josef, 533
Delfín Wagner z Jihlavy OFMCap., 422
Demetrius z Horního Slavkova OFMCap.,
523
Dempl, Norbert OFM, 325
Denemark, Dominik OFM, 295
Dice, Angelo OFMConv., 503
Dietrichstein, František, kardinál, 388
Diviš z Krupky OFM, 356
Dlazdiouinus, Jan (OFM?), 562
Dočkal, Osvald OFMConv., 337, 371
Doglioni di Belluno, Giorgio Benigni
OFMConv., 62
Dokoupil, Vladislav, 98, 212, 233, 273, 404
Donili, Antonín OFM. viz O’Neill, Antonín
OFM
Doroteus z Wrocławi OFMCap., 511
Drápal, Teodor OFMConv., 219, 221
Drbalová, Helena, 571
Dubský, František Ferd. Leopold, 217
Dubský, Konstantin OFM, 117
Dudetius, Jan Pavel OFMConv., 248
Duchek, Jan (Daniel?), 491
Dvorský, Hilarius OFM, 491
Eberle, Efonius OFM, 269
Eckinger, Benevenut OFMConv., 251
Eckl, Matyáš, 221
Edmund Esinger z Perné OFMCap., 389, 589

Efferl, Aurelián OFM, 197
Egid Weiss z Wrocławi. viz Jiljí Weiss z
Wrocławi OFMCap.
Ehrlich, Albín OFMCap., 157, 472
Eismann, Udalrich, 217
Eligius OFM (18.st.), 484
Engel z Engleflussu, Servác Ignác, 512
Engel, Januarius OFMConv., 218
Engelbertus z Bruntálu OFMCap., 209
Erble, Efonius OFM. viz Eberle, Efonius
OFM
Ermetraut, Lambert, 264
Erna, Jan Křtitel, 200
Esinger, Edmund OFMCap. viz Edmund
Esinger z Perné OFMCap.
Etgens, Jiří, 220
Ezechiel z Brna OFMCap., 201
Faber, Ferdinand OCist., 264
Fabricius, Izák OFM, 405
Fanta, Pavel OFM, 354
Fastrogin, Heinrich, 343
Felix de Valois z Kyjova OFMCap., 410
Fenschel, Viktor OFMConv., 337
Fertl, Johann, 220
Feterle, okresní komisař (18.st.), 394
Fetter, Josef, 485
Fidler, Livinus OFM, 307
Filip (z Vestfálska?), mistr (15.st., OFM?),
192
Filip, Antonín, 363
Filipec, Jan OFM, 78, 138, 172, 413, 549
Firmián Beer z Neustadtu OFMCap., 383,
422, 471
Firmus z Jihlavy OFMCap., 589
Fischer, Anděl OFM, 402
Fischer, Georg Bartoloměj, 397
Fischer, Matthias OFMConv., 504
Fischer, Pius januarius OFMConv., 408
Flader, Christian August, 217
Flegeli, Kristián OFM, 357
Florian Trausler z Laa OFMCap., 589
Fojt, Jan Karel. viz Voit, Jan Karel
Follner, Meinar OFMConv., 228
Forel, Wolfgang OFM, 105
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Formann, František, 411
Forst, Trojanus OFM, 456
Fortunát OFMConv. (19.st.), 231
Fořtík, František, 522
Franciscus Argentoratus, 82
Frank, Jan, 464
František Ludvík Grimm z Brna OFMCap.,
203
František z Rozdražova OFMCap. viz
Rozdražova, František z OFMCap.
František ze Straßburgu OFM. viz Franciscus
Argentoratus OFM
František, bratr (14.st.), 243
Franz, Hugo(lin) OFM, 182
Freisler, Barnabáš OFMConv., 218
Freyenfelsu, Marie Josefina z, 227
Friedrich z Pernštejna. viz Pernštejna,
Friedrich z
Friedrich, Heinrich, 324
Frimml, Modest OFMConv., 224
Fritsch, Bernardin SP, 401
Fritsch, Jan Ev. OFM, 427
Fuhrmann, Jan Kapistrán OFM, 357, 361
Fuchs, Christoph Maur, 534
Fulgencius z Brna OFMCap., 471
Furtmayer, Berthold, 78
Gába, Antonín, 561
Gabriel z Verony OFM, 72
Gaier, Jan, 380
Galli ze Žlutic, David, 265
Gamfred, bratr, provinciál (13.st.), 44
Gandolphus OFMConv., kvardián (18.st.),
224
Gaudencius Metzger Prisnensis OFMCap.,
511
Geblherig, Mansvet OFMConv., 315
Gentesson Huba, 57
Georg Brunus. viz Brunus, Georg OFMConv.
Germann OFMConv. (19.st.), 231
Gernon, Antonín OFM, 140
Gertrud Hösina. viz Hösina, Gertrud
Gesner, Ludvík OFM, 415
Glaser, Emerich OFM, 357
Glaser, Jan, 288

Godefridus, bratr (13.st.), 43
Godefroy, Raymund, 44
Golaschius, Petr OFMConv., 217
Gold, Josef OFM, 347
Gonzaga OFM (15.st.), 194
Götz(e)l, Leo OFM, 312
Götz, Callistus OFM, 595
Grabovský, Urban OFM. viz Hrabský, Urban
OFM
Gribl, Ignác, 462
Grimm, Antonín OFMCap. viz Antonín
Grimm z Brna OFMCap.
Grimm, František Antonín, 203
Grimm, František Ludvík OFMCap. viz
František Ludvík Grimm z Brna OFMCap.
Grimm, Jan Jakub. viz František Ludvík
Grimm z Brna OFMCap.
Grimm, Jiří. viz Antonín Grimm z Brna
OFMCap.
Grimm, Mořic, 191, 203, 219
Grimmová, Voršila, 203
Gröbner, Successus OFM, 357
Gross, Hynek, 255
Grosz Lecky, Valerián OFM, 555
Grundherr, Margaretha OSC, 42
Grünwaldt, Martin, 400
Gualbert, Jan OFMConv., 259
Gunther, bratr (14.st.), 33
Gürtler, Richard OFM, 294
Hackett, Patrick OFM, 479
Hager, Josef SP, 476
Hailmann, Dominik, 336
Hamer, Valerián OFM, 345
Hamerník, Oto OFM, 108, 587
Hancke, František Mikuláš, 400
Hanckl, Jan Václav, 406
Handke, Jan Kryštof, 434
Hanke, Jan Alois, 90, 198, 333, 375, 381,
390, 410, 419, 425, 430, 508, 573, 597
Hartmann, Antonín OFM, 577
Hartmann, bratr (14.st.), 28
Harvalík, Silverius OFM, 460
Hašek, Vladimír, 254
Hauck, Antonín, 555
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Hauer, Abdon OFMCap. viz Abdon Hauer ze
Sedlce u Mikulova OFMCap.
Hauer, Adauk OFMConv., 248
Havelka, Basil OFM, 109, 402, 405
Hejda, Josef, 239
Helmer, Gilbert J. OPraem., 323
Hengst, Sigmund, 379
Hengst, Vít OFM, 379
Herain, Vladimír, 256
Herbst, Theodor OFMConv., 224
Herenräter, Josef Karel, 552
Herrmann, Amand OFM, 397
Hertl, Jan, 186
Hertz, Job, 142
Heřmanský, Filip OFM, 183, 189
Heschke, Josef Alois, 492
Hibler, Silvestr OFM, 109, 124, 518, 533,
577, 579
Hicka, Jiří, 406
Hill, Plutarchus OFM, 110
Hipolit z Pruska OFM, 427
Hirnle, František Antonín, 418, 425
Hirsch, Bruno OFMCap. viz Bruno Hirsch z
Č. Budějovic OFMCap.
Hirsch, Horatius, 248
Hirsch, Rudolf, 461
Hirudinis, Karel Leopold, 217
Hladký, Filip OFM, 272
Hlava, Vít OFM, 536
Hlava, Zdeněk, 407
Hlaváč, Albín OFM, 323
Hlaváček, Lucián OFMCap. viz Lucián
Hlaváček z Prahy OFMCap.
Hlavsa, Romuald OFM, 284
Hlouček, Martin I. viz Holoušek, Martin
Ignác
Hod, Zikmund Vojtěch, 336
Hoeff-Huerta, Martin de, 485
Hoffman, Berthold OFMCap. viz Berthold
Hoffman ze Slezska OFMCap.
Hoffmann, Štěpán OFM, 347
Hofkicher, Wolfgang a Václav, 411
Hofrichter, Karl, 398
Höhel, Kryšpín OFMCap. viz Kryšpín Höhel
z Čilce (Plzně) OFMCap.

Hoke, Monald OFM. viz Hokeborn OFM
Hokeborn OFM, 195
Holický, Hyacint OFM, 521
Holliger, Dismas OFMConv., 164
Holoušek, Martin Ignác, 262
Hopfinger, Josef OFM, 313, 325, 460, 461,
536
Horák, František, 407, 410, 575
Horálek, Kazimír OFM, 401, 404
Hornischer, Kristián OFM, 288, 402, 456,
458
Horscheyský, Urban, 268
Hösina, Gertrud, 25
Hostivařský z Kostelce, Pavel, 562
Housschield, Jan František, 288
Hovorius, František + Eliáš + Jiří, 200
Hoyos, Josefína Antonie de, 221
Hraba, Karel Jan, 286
Hrabský, Urban OFM, 288
Huba, Gentesson. viz Gentesson Huba
Hugo de Digne, bratr, 51
Hugo, irský františkán, 116
Husák, Jeroným, 186
Hyacint Lukensis OFMCap., 209
Hyacint OFMCap. (20.st.), 209
Hypsch, Jiří, 288
Hýzrle z Chodů, Jindřich Michael, 526
Charius, Sulpitius OFMCap. viz Sulpitius
Charius z Rakovníka OFMCap.
Charvát, Jan Damascen OFM, 555
Christ, Stephan OFMConv., 168, 219, 220,
221
Christian, Rogerius OFMCap. viz Rogerius
Christian z Prahy OFMCap.
Christoph z Regensburgu OFM, 531
Christoph, Gilbert OFM, 520
Chrysogon z Budějovic OFMCap., 298
Chvojan, Vojtěch OFM, 94, 186, 272, 347,
362, 536, 559
Innocenc IV., papež, 63
Jahn, Johann Christoph, 406
Jáchym z Malczen, měšťan, 379
Jakub Meltzer z Litoměřic OFMCap., 445
Jakub OFMConv., kustod (15.st.), 369
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Jordan, Bernard OCist., 265
Josef II., císař, 89
Judicis, Andreas OFM, 318
Jukerth, Demetrius OFMConv., 336
Julian de Stetin, bratr, 79
Julián Meller z Mikulova OFMCap., 208, 209
Julián ze Salzburgu OFMCap., 468
Juřička, Modest OFM, 596
Jüttner, Damián OFM, 532
Kačna, paní (15.st.), 69, 425
Kadlec, Cyril OFM, 108
Kadlec, Ildefons OFM, 313
Kalivoda, Jan, 414
Kalixt Müller z Troskotovic OFMCap., 590
Kalužný, Jan, 264
Kandelmanová, Ludvíka, 267
Kandid Kilinger z Dobrušky OFMCap., 446
Karlová, Anna, 341
Karmášek, Josef Arnošt, 430
Kašpar, plebán (15.st.), 379
Kavka, Placid OFM, 282
Kavková, Světlana, 364
Kedrich, Homobon OFMConv., 297
Kehcz, Mathias de. viz Piscatelle z Retzu,
Matyáš OFM
Kech, Liberát OFM, 455, 456
Keller, Ondřej OFMCap. viz Ondřej Keller z
Brna OFMCap.
Kerner, Koloman OFMCap. viz Koloman
Kerner z Olomouce OFMCap.
Kerschner, Ludvík OFMConv., 336
Kettner, Petronius OFMCap. viz Petronius
Kettner z Olomouce OFMCap.
Khek, Anselm OFM, 581
Khüleber, Jiří Jan. viz Kieleber, Jiří Jan
Kieleber, Jiří Jan, 264
Kilinger, Josef, 445
Kilinger, Kandid OFMCap. viz Kandid
Kilinger z Dobrušky OFMCap.
Kindler, Ondřej, 418
Kinský, Elzear OFM, 419
Kitzelius, Pankrác OFMConv., 217
Klepl, Jan, 256
Klestil, Ludvík OFM, 127

Jakub Pohl z Brtníků OFMCap., 509
Jakub z Głogówa OFM, 73
Jakub z Krupky OFM, 82
Jakub z Olomouce, iluminátor, 81, 175
Jakub z Plzně, bratr, 243
Jakub z Porýní OFM, 79
Jakub z Velkého Hlohova OFM. viz Jakub z
Głogówa OFM
Jakub, plebán (15.st.), 498
Jan Bosák Chýšský OFM, 449
Jan Bosák Vodňanský OFM, 82, 174, 332,
342
Jan Evangelista OFM, kazatel (16.st.), 332
Jan Kapistrán OFM, svatý, 71, 100
Jan Křtitel z Lipska OFM, 36, 199, 411
Jan Maria z Kutné Hory OFMCap., 392, 469
Jan Sarkandr Caivas ze Znojma OFMCap.,
590
Jan z Brna OFM, 139, 193
Jan z Budyšína OFM, 342
Jan z Hrušic, bratr, 56
Jan z Nymburku, písař (15.st.), 191
Jan z Polska OFM, 192
Jan z Přerova, mistr, 192
Jan, brněnský písař (14.st.), 215
Janák, Antonín, 527
Janča, Remigius OFM, 141
Janutka, Vicinius, 422
Jareš, Kamil OFM, 183
Jarošek, Josef, 268
Jasch(k)e, Matouš OFMConv., 437
Jáša, Jan, 528
Jedek, Andronicus OFMCap. viz Andronicus
Jedek z Nového Jičína OFMCap.
Jeroným ze Šternberka (15.st.), 426
Jeřábek, Jan Julius, 150
Jiljí Weiss z Wrocławi OFMCap., 202
Jiljí z Ratiboře OFM, 82, 173, 176
Jiří Antonín Wollrath z Č. Budějovic
OFMCap., 469
Jiří z Litoměřic (15.st.), 247
Jiří z Opavy OFMConv., 245, 433
Johannes Baptista de Lipczik OFM. viz Jan
Křtitel z Lipska OFM
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Kliment Bosák Bimarský OFM, 342
Klipper, Jakub Kryštof, 309
Knapp, Hyacint OFMConv., 249
Knoflíček, Anselm OFM, 357
Kober, Valerián OFMConv., 249
Koblitius, Jan, 148, 380
Kočárek, Josef, 305
Kofr, Bruno OFM, 132, 322, 324, 325, 326,
330
Kohout, Karel, 545
Koch, Liberát OFM. viz Kech, Liberát OFM
Koch, Nikodém OFM, 595, 596
Koch, Valerian OFM, 537
Kolek, Stanislav OFM, 460
Kollenberger, Matthias OFMConv., 9, 410
Koloman Kerner z Olomouce OFMCap., 392
Kolowrat, Josefína Antonie z. viz Hoyos,
Josefína Antonie de
Komárek, Ildefons OFMCap., 278
Konečný, Matěj, 381
Konhefr, Rogerius, 312
Koniáš, Antonín SJ, 155
Konrád, kvardián (14.st.), 316
Köpff, Vincenc OFM, 292
Kopp, Archanděl OFM, 532
Kopp, Josef, 418
Korda, Josef, 407
Kordík, Faustin OFM, 269
Košťál, Accursius OFM, 127
Kotianová, Kateřina, 519
Krafft, Gotthard OFMConv., 251
Krajcsinovský, Petr Kapistrán OFM, 119
Krakovský z Kolowrat, Josef, 46
Králová, Bohuslava, 407, 410
Kratochvíl, Antonín OFM, 493
Kratochvíl, František, 584
Kraus, Adolf OFM, 357
Kravař, Eliška z. viz Rožmberka, Eliška z
Kravka, Richard OFM, 485
Krejčí, Karel, 403
Kreutz, Rupert, 402
Krigisch, Bonifác OFM, 532
Kryšpín Höhel z Čilce (Plzně) OFMCap.,
145, 392, 421

Kryštof Lehmann z Lužice OFMCap., 149
Kryštof z Regensburgu OFM, 81
Kryštof z Varisio OFM, 81
Křepelka, Rogerius, 269
Křišťál, A. OFM, 583
Kříž, obchodník (16.st.), 243
Křížek, Tomáš, 264
Kuba, Jaroslav, 300, 464, 537
Kugler, Jan Ferdinand, 533
Kuhnl, Lucius OFM, 361
Kuchelský, Antonín, 393
Kunen, Ambrož OFMConv., 215
Kunhuta Přemyslovna, 50
Kunibert Weis Patbortztensis OFMCap., 238
Kunovjánek, Mořic OFM, 188
Kupec, Rafael Václav, 224
Kupec, Teodor OFMConv., 224
Kůrka, Evžen OFM, 455
Kürschner, Ludvík OFMConv. viz Kerschner,
Ludvík OFMConv.
Kus, Jan Václav, 454
Kůstka, Beno Antonín OFM, 272
Kylián, Jan Josef, 261, 342
Labe, Jindřich OFM, 172, 286, 544
Laborius(?), Benignus OFM, 264
Laciný, Vít OFM, 131, 402
Lactus OFM (18.st.), 556
Lagenidus, Jiří, 264
Lang, František, 381
Lang, Narcis OFMConv., 248
Langner, Albert OFM, 419
Lantzinger, Jáchym OFM, 357
Lappi, Jeroným OFMConv., 502
Larisch, Viktor OFMConv., 219
Lassler, Josef Matyáš, 434
Laštovka, Karel Leopold. viz Hirudinis, Karel
Leopold
Laštovka, Tomáš Xaver, 555
Lautner, Anicet OFM, 357
Lebeda, Desiderius OFM, 284, 285, 520
Leffenholz, Ambrož OFM, 196
Lehel, Eusebius OFMConv., 336
Lehmann, Kryštof OFMCap. viz Kryštof
Lehmann z Lužice OFMCap.

641

Lehner, Serafín OFM, 284
Lehr(?), Blažej OFM, 264
Leiden, Františka von, 227
Leiden, Josef Marián von, 227
Leidl, Josef Kalasánský OFM, 94, 182, 520,
557, 581
Leipold, Bonaventura OFMConv., 336
Leipold, Josef František, 336
Leischner, Johann Anton von, 217
Létavka, Celsus OFM, 136, 239, 289, 377
Lev Stolla z Kadaně OFMCap., 511
Libertin, Václav, 383
Libor Rosmeisl z Kraslic OFMCap., 476
Libsteinský z Kolowrat, František Karel II.,
398
Liebscher, Mansvet OFMCap. viz Mansvet
Liebscher z Prahy OFMCap.
Liechtensteina, Jan Adam Ondřej z, 566
Liechtensteina, Jan Adam z, 398
Liechtensteina, Josef Václav z, 566
Lichtblau, Čeněk OFM, 491
Lichtblau, Vincenc OFM, 514
Link, František, 264
Lipé, Petr z (16.st.), 476
Lippert, Viktor OFMCap. viz Viktor Lippert
z Karlových Varů OFMCap.
Lobkowicz, Filip z, 509
Longin z Prahy OFMCap., 366
Loucký, Florián, 418
Loun, Jan z, 310
Loutkovský, Vít, 343
Lucián Hlaváček z Prahy OFMCap., 145,
155, 470, 476
Ludovico da Monaco OFMConv., 216
Ludvík Vincenc OFM (15.st.), 193
Ludvík z Hadersdorfu (OFM?), 192
Ludvík z Pruska OFM, 82
Ludvíkovský, Jakub, 248
Lüng, Daniel OFM, 319
Lupper, Jan, 454
Macek, Jaroslav, 409
Mádle, František, 584
Magni, Valerián OFMCap. viz Valerián
Magni z Milána OFMCap.

Machalín, Theodul OFM, 281
Máj (Maius), Matěj, 264
Malczen, Jáchym z. viz Jáchym z Malczen,
měšťan
Mánek, Gilbert OFM, 546
Manlicher, Dominik OFM, 287
Mannes, Vojtěch, 534
Mansvet Liebscher z Prahy OFMCap., 207,
446
Mára, Jaromír OCr., 350, 474, 496
Marášek, Karel, 313
Marcarius, Kašpar, 282
Mareček, Jiří OFM, 289
Marek, Damascen OFM, 286
Marek, lektor a bratr (15.st.), 499
Marie de Jesus z Agredy, 120
Mario, Adrian OFMConv., 248
Markrab, Vít Václav, 263
Markvard z Halberstadtu OFMCap., 145, 468
Marten, opočenský proto-parochus, 445
Martin OFMConv., kvardián (16.st.), 215
Martin von Kochem OFMCap., 155
Martin z Loun OFMCap., 394
Martin, Castulus OFM, 466
Martin, Jiří Judas Fr., 511
Martin, lektor a biskup (14.st.), 215
Martinetz, Hilarius OFMCap., 208
Martinic, Bernard Ignác Bořita z, 138, 301,
302, 486, 517, 519
Martinic, Jaroslav Bořita z, 518
Martinic, Maxmilián z, 308
Mařan, Epiphanius OFM, 269
Mascul, Archangelus OFM, 487
Matěj z Legnicy OFMConv., 244
Matěj ze Švihova OTeut., 451
Matěj, bratr (14.st.), 34
Matheus de Paris OSB, 66
Mathias de Rehtz OFM. viz Piscatelle z
Retzu, Matyáš OFM
Mathis, Filip OFM, 454
Matlotius, Martin Josef, 539
Matouš z Kutné Hory, 177
Matys, Vojtěch, 342
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Matzak, Matouš OFM. viz Močak, Matouš
OFM
Mauritius, bratr (14.st.), 33
Maximinus Seiser z Litomyšle OFMCap.,
507
Mayer, Chrysostom, 544
Mazerla, Jan, 397
Medek, Alois, 528
Medlova, Friedrich z. viz Pernštejna,
Friedrich z
Melcher, Serafín OFMCap. viz Serafín
Melcher z Głuchołaz OFMCap.
Melchiorová, Viktorie. viz Saltzerová,
Viktorie
Meller, Julián OFMCap. viz Julián Meller z
Mikulova OFMCap.
Meltzer, Jakub OFMCap. viz Jakub Meltzer z
Litoměřic OFMCap.
Metternich, Klement Václav von, 323
Mettler, Oktavián OFM, 198
Metzger, Gaudencius OFMCap. viz
Gaudencius Metzger Prisnensis OFMCap.
Michael Becher z Karlových Varů OFMCap.,
523
Michael z Ceseny, 31
Michael, kvardián (14.st.), 243
Michal z Krnova OFMConv., 245
Michalovský, Severin OFM, 359
Michelensis, Tomáš OFM. viz Tomáš
Michelensis OFM
Michka, Viktor, 136
Michna, Samuel OFM, 357, 466
Mikslanek, J., 201
Mikšíček, Prosper OFMConv., 224
Mikuláš III., papež, 22, 39, 59
Mikuláš z Koźle OFMConv., 237, 369
Mikuláš z Krakowa, 68
Mikuláš z Krnova OFMConv., 369
Mikuláš z Písku, 498
Milano, Blažej Antonín comes a OFMConv.,
503
Miller, Anděl OFMConv., 221
Milota, Innocenc OFMConv., 336
Minařík, Klemens OFM, 494, 546, 560, 583,
585

Mindlent, Adam OFM, 281
Minykator, František, 342
Mistr Friedrichova brevíře, 42, 68
Mizera, Václav OFM, 492
Močak, Matouš OFM, 552, 554
Modest z Teplice OFMCap., 151
Mohapl, Filip OFMConv., 229
Morzinová, Benedikta. viz Čejková z
Olbramovic, Benedikta
Müllenhoff, František Arnošt, 391
Müllenhoff, Jan Bedřich, 391
Müller, Bonaventura OFMConv., 229, 337
Müller, František, 256
Müller, Kalixt OFMCap. viz Kalixt Müller z
Troskotovic OFMCap.
Natalis, Michael Augustin, 526
Navrátil, Václav OFMConv., 254
Neberte, Mikuláš OFM, 534
Nedbal, Václav OFM, 261
Nedvěd, Protasius OFM, 287
Nehyba, Bernardin OFM, 127
Neisser, Valentin, 248
Neisser, Wolfgang OFMConv., 426
Nekula, Justin OFMCap., 210
Němec, Alfons OFM, 583
Nenyck, Martin OFM, 420
Neuburger, Antonín OFM, 531
Neumann, Philipp OFMConv., 223
Neumayer, Anton OFM, 459
Niemetz, Fabián OPraem., 573
Norbert z Mohuče OFMCap., 405
Novák, Godefridus OFMConv., 218
Novák, Longin OFMCap., 210
Novák, Václav OFMCap., 576
Nuska, Bohumil, 300
O’Kelly, František OFM, 140
O’Neill, Antonín, starší OFM, 140
Obst, Josef, 446
Oldřich z Rožmberka. viz Rožmberka,
Oldřich I. z
Ondřej Keller z Brna OFMCap., 470
Ondřej z Brna OFM, 77, 199, 411
Ondřej z Brna OFMCap., 200
Oppavenus OFMConv., 438
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Pohl, Jakub OFMCap. viz Jakub Pohl z
Brtníků OFMCap.
Pohl, Renát OFMCap. viz Renát Pohl z
Otmuchowa OFMCap.
Pohllreicher, Alois OFMCap. viz Alois
Pohllreicher z Chvalšin OFMCap.
Pokorný, Hilarius OFMCap., 512
Pokorný, Oto OFM, 456
Pol(t)zer, Gabriel OFMConv., 433, 434
Polak, Martin, 398
Polentarius, Raymond OFM, 196
Polentzi, Jan, 282, 488
Pollein, Jiljí OFM, 194
Posejpal, Václav, 257
Pöser, Paul OFMConv., 372
Pospíchal, Arnold OFMConv., 224
Potštátu, Leopold z, 421
Pötting, František Eusebius z, 147
Pötting, Johann Sebastian z, 510
Poukar, Jan, 380
Povolil, Adam OFMCap. viz Adam Povolil
Justensis OFMCap.
Povolil, Jan Adam, 475
Požárník, Tomáš, 375
Praetorius, Barnabáš OFMConv., 164, 368,
369
Praetorius, Jakub Konrád, 201
Preinl, Tomáš Jan, 523
Preinlein, Matyáš, 550
Prentner, Petr OFM, 530
Pressl, František Norbert, 545
Primer, Prokop OFM, 488
Procházka, Gilbert OFM, 289, 312, 521
Procházka, Jáchym OFM, 377, 495, 586
Procházka, Nepomuk, 288
Prokop Schober z Mikulova OFMCap., 208,
209
Prokop z Lublinu OFM, 78
Přemysl Otakar II., český král, 51, 54
Přikryl, Konrád OFM, 274
Puchelbach, Albert OFM, 84
Puchner, Kryštof OFM. viz Buchner, Kryštof
OFM
Pusch, Jan, 342
Rada, Vojtěch, 590

Orcl, Benevenut Petr OFM, 307
Osnabruck, Matouš OFMConv., 216
Ossanaeus, Albert OFM, 319
Paar, Karel de, 182
Paar, Karel Jan Václav de, 182
Pachman, Innocenc OFM, 357
Palanek, Pavel OFMCap., 387
Palma, Eustach OFM, 265
Paschasius, Jan, 216
Pascher, stavební rada (20.st.), 323
Patočka, Bernardin OFM, 466
Pauli, Claudius OFM, 284, 402
Pauseus, farář, 278
Pavel z Moravy OFM, 193
Pavlík, Cyprián OFM, 361
Pavlín z Třebíče OFMCap., 468
Peer, Anastasius OFM, 296
Peitelschmid, Johann Sigmund, 533
Peltzl, Bonifác OFMCap., 472
Peregrin z Wrocławi OFMCap., 298
Perger, Fortunát OFMConv., 335
Pernštejna, Friedrich z, 26, 32, 34
Pernštejna, Vilém z, 549
Pesoldyn, Alžběta, 316
Peters, Andreas, 550
Petr OFMConv., lektor (15.st.), 431
Petronius Kettner z Olomouce OFMCap., 298
Petrus Johannis Olivi, 26
Petrželka, Simon, 182
Petřvaldský, Amand Antonín, 555
Petřvaldský, Amand Ferdinand, 551
Petter, Jiří SJ, 179
Petzold, Eugenián OFMCap., 394
Philipp, Hippolyt OFM, 491
Pietruška, Ambrož OFM, 194
Piscatelle z Retzu, Matyáš OFM, 79, 355,
491
Pischel, Marcel, 332
Pistorides, Jakub, 454
Plachta, Václav, 465
Podešvová, Růžena, 377
Podlaha, Antonín, 183
Poeser, Paul OFMConv., 167
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Raspe, Konrád OFM, 110
Raymund Godefroy. viz Godefroy, Raymund
Rector, Lucas, 498
Rehtz , Mathias de OFM. viz Piscatelle z
Retzu, Matyáš OFM
Reichell, Eliáš Ignác, 406
Reinvirth, Samuel OFM, 429
Reirehens(?), Mikuláš, 198
Reis, Reinhard OFM, 361
Remigius, lektor OFMCap. (18.st.), 445
Renát Pohl z Otmuchowa OFMCap., 148,
511
Rezler, Peter, 594
Riedl, Mirko, 187, 239, 257, 351, 529
Richter, Eliáš, 288
Richter, František Solano OFM, 537
Ritter, Eleuterius OFM, 122, 134, 135, 359
Rock, Martin OFM, 397, 595
Rogerius Christian z Prahy OFMCap., 469
Rosacius z Karlšperku, Karel, 527
Rosička, Benedikt OFM, 271
Rosin, Jan Damascén OFM, 181
Roslaub, Darius OFM, 417
Rosmeisl, Libor OFMCap. viz Libor
Rosmeisl z Kraslic OFMCap.
Rot, František, 187
Roth, Jáchym OFM, 284
Rovného, Alžběta z, 247
Rovného, Václav z, 247
Rozdražova, František z OFMCap., 382
Rozvoda, Vojtěch, 446
Rožmberka, Eliška z, 260
Rožmberka, Oldřich I. z, 66, 242
Rožmberka, Oldřich II. z, 71
Rožmberka, Petr II. z, 241
Rožmberka, Petr IV. z, 247
Rožmberka, Petr Vok z, 177
Ruber, Barnabáš OFM, 110
Rutta, Benedikt OFMConv., 224
Ryšánek, František, 186
Ryšavý, Richard OFM, 313
Ryšavý, Václav Richard OFM, 361
Řehoř IX., papež, 22, 49, 51
Řehoř Schiller z Pirny OFMCap., 469

Řezníček, Bernard OFM, 305
Řezníček, Metoděj OFM, 362
Říha, Matouš OFM, 287
Říp, Fidél OFM, 519
Sablacký, Petr, 197
Sachs, Siard OPraem., 264
Saltzerová, Viktorie, 589
Samm, Gabriel OFMConv., 441
Sannig, Bernard OFM, 88, 101, 104, 105,
117, 127, 128, 131, 134, 139, 180, 195,
261, 282, 307, 397, 415, 483, 484, 487,
532, 595
Sarabský, Antonín, 248
Sartori, Ludvík OFM, 196
Sartorinus, Václav Bernard, 309
Scriba, Basil OFM, 282, 283
Sedláček, Josef Vojtěch OPraem., 458
Sedlák, Jan, 210
Seiser, Maximinus OFMCap. viz Maximinus
Seiser z Litomyšle OFMCap.
Serafín Melcher z Głuchołaz OFMCap., 153,
277, 383, 387, 421, 470
Severa, Bohumír OFM, 271
Sferýn ze Sferýnu, Jan, 485
Schaffman de Hermeles, Adam Jaroslav, 366
Schams, Kamil OFM, 559, 586
Schauer, Hermann OFMConv., 228
Scheder, Euthymius OFMConv., 251
Schellenberg, Karel von, 380
Schidl(o), Januarius OFM. viz Šídlo,
Januarius OFM
Schildl, truhlář (18.st.), 225
Schiller, Řehoř OFMCap. viz Řehoř Schiller
z Pirny OFMCap.
Schimeczek, Aemilianus OFMCap. viz
Aemilianus Schimeczek OFMCap.
Schindler, Jan, 400
Schindler, Létus OFM, 459
Schiroky, Severus OFMConv. viz Široký,
Severus OFMConv.
Schleinitz, Maxmilián Rudolf, 383
Schlögel, Josef, 150
Schmidt, Heinrich OFMConv., 336
Schmidt, Julius, 512
Schmidt, Kryštof František OPraem., 298
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Schmidt, Matthias Longin OFMConv., 335
Schober, Prokop OFMCap. viz Prokop
Schober z Mikulova OFMCap.
Scholz, Matouš Ignác, 218
Schopper, Lazar OFMConv., 168, 223
Schrammel, Leopold, 383
Schubert, Prokop OFMCap. viz Prokop
Schober z Mikulova OFMCap.
Schulbauer, Johann, 251
Schuster, Stanislav OFMConv., 224
Schuster, Valentin, 400
Schwab, Antonín OFM, 552
Schwab, Ludvík OFM, 556
Schwab, Michael, 200
Schwantzer, Marek OFM, 402
Schwartz, Anastáz OFMConv., 224
Schwartz, Marcel OFMConv., 336
Schwartz, Philipp Benitzius OFMConv., 224
Schwartz, Servulus OFM, 401
Schwarz, Jan, 202
Schwarz, Jeroným OFMConv., 335
Schweigl, Antonín, 219
Schwendemann, Ireneus, 533
Schyrmer, Valentin OFMConv., 35, 433
Sieber, Kryštof František, 508
Silber, brněnský měštan, 204
Simplicián Síruček z Bohdaneče OFMCap.,
207
Sintram, Johann OFM, 86
Siruček, Benjamin OFM, 270
Síruček, Simplicián OFMCap. viz Simplicián
Síruček z Bohdaneče OFMCap.
Skell, František OFM. viz O’Kelly, František
OFM
Sklenáč, Robert OFM, 554
Skokan, Antonín, 397
Slanina, Alipius OFMCap. viz Alipius
Slanina z Litoměřic OFMCap.
Slavatová, Františka, 342
Slavík, Archanděl OFM, 418
Slovák, Jan, 375
Smíšek z Vrchovišť, Michal, 177
Smolík, Reginald Alois OFM, 269
Sokol, Vojtěch, 256

Solík, Jan Cantius OFM, 375
Sovadina, Bernardin OFMCap., 473
Spálenka, Anselm OFM, 271, 285
Spatz, Hippolyt OFMConv., 248
Sperl, Hyacint OFMConv., 248, 249
Spurný, Ladislav OFM, 350
Stadler, Antonín, 533
Stahel, Konrád, 550
Stanislav ze Šatova OFMCap., 393
Stanke, Baltazar, 309
Stehlík, Šimon, 453
Stehlík, Václav, 454
Steiger, Julián OFM, 287
Stoček, Cyrin OFM, 415
Stoček, Maxmilián OFMConv., 337
Stodolka, Augustin OFM, 459
Stojdl, Ladislav OFM, 516
Stolla, Lev OFMCap. viz Lev Stolla z Kadaně
OFMCap.
Storch, Ivan OFM, 311
Strassoldo, Ludvík OFM, 374
Stritz(er), Ansbert OFM, 361
Strnad, Antonín SJ, 147
Strnka OFMConv., 231
Suchá, Milada, 461, 466
Suchomel, Jiří Antonín OFMCap., 422
Sulpitius Charius z Rakovníka OFMCap.,
509
Sušil, František, 228
Sutticz, Adam, 446
Svátek, Eliáš OFMCap., 473
Svatomír OFMConv., provinciál (15.st.), 369
Svoboda, Emanuel, 197, 202, 227, 419
Svoboda, Jakub Maxmilián, 197, 202, 227,
380
Sylva-Taroucca, Bedřich, 229
Šídlo, Januarius OFM, 429
Šimčík, Kajetán OFM, 186
Šimeček, Aemilianus OFMCap. viz
Aemilianus Schimeczek OFMCap.
Široký, Severus OFMConv., 250
Škarnicl, Josef Antonín, 419
Škodský, Vilém, 288
Školauda, Anastáz OFM, 270
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Šrámek, Florentin OFM, 294
Štěpán z Brna OFMConv., 215
Štěpánovský, Cherubín OFM, 283
Šternberka, Adolf Vratislav ze, 577, 579
Šternberka, Filip Kristián ze, 577
Šternberka, František Filip ze, 577
Šternberka, Ignác Karel ze, 479, 577
Šternberka, Isabella Magdalena ze, 179
Šternberka, Jeroným ze. viz Jeroným ze
Šternberka (15.st.)
Šternberka, Ladislav ze, 74, 76, 82, 172, 173,
174, 175, 176
Šternberka, Štěpán Jiří ze, 577
Šternberka, Václav Vojtěch ze, 297, 479
Štikar, Jana Nepomuk OFM, 493, 495
Štikar, Teobald OFM, 127
Štítný ze Štítného, Tomáš, 352
Šuránek, Jan Baptista OFM, 546
Švach, Tobiáš Maxmilán, 342
Švamberka, Václav ze, 177
Tábor, Martin OFM, 287
Tach, Tobiáš, 342
Talmberka, František Vilém z, 486
Talmberka, Jan František Ludvík z, 104, 105,
284, 401
Talmberka, Jan starší z, 482
Talmberka, Vilém František z, 580
Tamisch, Jan Josef, 264
Tandre, Klement OFMConv., 336
Tauler, Quintinus OFM, 82, 193
Teichman, Filip Erhard OFMCap., 391
Tejmal, Arnulf OFM, 287
Tempes, Josef Edmund, 400
Tengelott von Vältelin, František, 227
Teplický, Jan, 288
Tesař, Gotthard OFMCap., 157, 472, 527
Tetenborn, Johann OFM, 319
Theodoricus, bratr (15.st.), 35
Theophistus z Mikulova OFMCap., 589
Thon, Monald OFM, 287
Thun, Marie Josefa de, 331
Thun, Remedius Jan Fr. de, 331
Thurn-Taxis, Jan Matěj, 573
Tlappa, Jan Václav, 478

Tobola, Ambrož OFM, 108
Tomáš Boschovský OFMCap., 277
Tomáš Michelensis OFM, 41
Tomáš z Celana, 11
Tomíček, Ludvík OFM, 543, 554
Toufar, Karel OFMCap., 210
Trachta, František, 473, 527
Trausler, Florian OFMCap. viz Florian
Trausler z Laa OFMCap.
Trautsohn, Marie Terezie de, 268
Trenck, František von, 203
Tripský, František OFMConv., 506
Trnka, Bartoloměj, 244, 259
Třebícký, Rogerius, 287
Türk, Severin OFM, 285
Ubaldus Wojtěch z Kyjova OFMCap., 208
Ugarte, František Dominik de, 333
Ugarte, Marie Rebeka de, 333
Uhl, Antonín OFM, 454, 569
Umbertino di Casale, 37
Ungar, Karel Rafael, 90, 310, 471, 476, 500
Unger, Bernardin OFM, 117, 308
Urban, Jan Evangelista OFM, 108, 109, 481,
499
Urbánková, Emma, 463
Vacano, Bonaventura OFM, 485
Václav I., český král, 51
Václav III. Adam, kníže těšínský, 87
Václav Pfeffer ze Strakonic OFMCap., 146,
159, 393
Václav Valda Iuleus OFMConv., 245
Václav z Jihlavy OFM, 81, 193
Václav z Krumlova OFMConv., 245
Václav, augustinián (14.st.), 56
Vaculík, Martin OFM, 554
Valda Iuleus, Václav OFMConv. viz Václav
Valda Iuleus OFMConv.
Valdštejna, Marie Markéta z. viz Waldsteina,
Marie Markéta z
Valentin, bratr (15.st.), 57
Valerián Magni z Milána OFMCap., 382
Valois, Felix de OFMCap. viz Felix de Valois
z Kyjova OFMCap.
Varhaník, Antonín Alex, 486

647

Waldsteina, Jan Josef z OFMCap., 392
Waldsteina, Marie Josefa z. viz Thun, Marie
Josefa de
Waldsteina, Marie Markéta z, 104, 147, 391,
408, 468, 476
Wallitzký, Jan Albert, 370
Walschuba, Altman OFMConv., 227
Warhanik, Antonín Alex. viz Varhaník,
Antonín Alex
Warta, Norbert OFM, 311, 534, 535
Wauver, Klementin OFM, 357
Weber, Celsus OFMConv., 564
Weibl, Fidel, 142
Weigl, Jan, 414
Weiner, Sixtus OFMConv., 170, 336
Weis, Kunibert OFMCap. viz Kunibert Weis
Patbortztensis OFMCap.
Weiss, Barnabáš OFMCap., 477
Weiss, Jiljí (Egid) OFMCap. viz Jiljí Weiss z
Wrocławi OFMCap.
Weissenwolfu, Marie Terezie z. viz
Trautsohn, Marie Terezie de
Welscher, Marián OFMConv., 163, 224
Wentzl, Kristián, 380
Wenzlovský, Rafael OFMCap., 407
Wertem, Michael de, 218
Wesely, Gregor OFMConv., 372
Wiesner, Filip OFM, 287
Wildsteina, Jindřich z, 237
Wilhelm z Köllnu. viz Vilém z Köllnu
Wilhelm, Bonaventura OFM, 94, 129, 183,
184, 294, 312, 347, 348, 493, 546, 558,
584
Wilhelm, Marián OFM, 183, 570
Winter, Bernard OFM, 401
Winter, Leopold OFM, 401
Winter, Roch OFM, 307
Witprahl, Petr Ignác, 179
Wobratanský, Wulfram OFM, 287
Wojtěch, Ubaldus OFMCap. viz Ubaldus
Wojtěch z Kyjova OFMCap.
Wolf, Sebastián OFMConv., 525
Wollrath, Jiří Antonín OFMCap. viz Jiří
Antonín Wollrath z Č. Budějovic
OFMCap.

Vařečka, Berard OFM, 285, 304
Vavrocký, Rudolf OFM, 307
Vencelides, Bernardin, 322, 324
Veselý, Felix OFM, 304, 312
Veselý, Gregor OFMConv. viz Wesely,
Gregor OFMConv.
Veselý, Karel, 254
Veterle, Karel, 403, 591
Viktor (Lippert z Karlových Varů?)
OFMCap., 390
Viktor Lippert z Karlových Varů OFMCap.,
421
Vilém z Köllnu, 191
Vincenc, Ludvík OFM. viz Ludvík Vincenc
OFM (15.st.)
Viridianus, Matěj, 263
Vít, lektor a bratr (15.st.), 499
Vítek, Stanislav OFMConv., 255, 256
Vobr, Jaroslav, 233, 273, 404
Vodička, Karel Štěpán OFMConv., 93, 167,
169, 252, 372, 439, 505
Vodička, Theodor, 423
Voit, Jan Karel, 589
Vokoun, okresní komisař (18.st.), 394
Vondra, Jiří, 257
Voračická z Paběnic, Zuzana, 475
Vorel, Wolfgang OFM. viz Forel, Wolfgang
OFM
Vos, Jan Kapistrán de OFM, 482
Voscinius, Bernard, 201, 540
Vratislav z Mitrovic, František, 569
Vrba, Vladimír, 183
Vrbčanský, Severin OFM, 520
Vrtby, František Ferdinand L. z, 567
Vrtby, Jan Josef z, 570
Vyskočil, Jan Kapistrán OFM, 55, 108, 140,
186, 255, 289, 305, 322, 350, 376, 461,
559, 571, 586
Wagner, Delfín OFMCap. viz Delfín Wagner
z Jihlavy OFMCap.
Wagner, Metoděj OFMConv., 224
Waldsteina, Arnošt Josef z, 390, 542
Waldsteina, Arnošt z (18.st.), 392
Waldsteina, Emanuel Arnošt z, 383
Waldsteina, František Josef z, 543, 545
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Worell, Anděl OFMConv., 224
Wrbna a Bruntálu, Václav. viz Bruntálský z
Wrbna, Václav
Wrbna, Marie Rebeka z. viz Ugarte, Marie
Rebeka de
Záblatský, Petr Pavel G., 218
Zahradnický, Beno OFM, 583
Zamer, Jan OFM, 357
Zapletal, Kazimír, 515
Zbraslavský, Šebastián, 527
Zbraslavský, Václav, 527
Zdura, Bonaventura OFMConv., 228
Zeinar, Pius OFM, 288
Zeisky, Severin Frant. Josef, 217

Zenobius z Bíliny, 406
Zieger, Johann, 142
Zikmund OFMConv. (15.st.), 215
Zima, Paschal OFM, 287
Zimčík, Michael OFM, 377
Zimmermann, Benno OFM, 460
Zimmermann, Vojtěch, 454
Zinck, Anděl OFMConv., 224
Zindel, Samuel, 415
Zufeský, zlatník (18.st.), 225
Žárek, Vít OFM, 542
Žďárský, František Adam Eusebius, 104,
279, 283
Žyla, Stanislav OFMCap., 210
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Obrazová příloha
Františkánské rukopisy

Františkánská bible, 2. pol. 13. stol.
(Knihovna Nár. Muzea, VII B 13):
Bratr „Godef dus“ klečí před prorokem Ageem - iniciála I na fol. 17v.
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Osecký lekcionář, pars hyemalis, 2. pol. 13. stol., (NK, Osek 76)
Řeholní sestra „Anežka“ spolu s římskou mučednicí sv. Anežkou - iniciála S na fol. 160r.

651

Iniciála svaté Kláry, torzo františkánského breviáře, zřejmě dílo neznámého řeholníka,
počátek 16. stol. (NA, ŘF, 3231)

Biskupský znak Jana Filipce na počátku Závěti sv.
Františka v jím vlastnoručně psané Řeholi a dalších
základních řádových textech pro bechyňský klášter.
(NA, ŘF, rkp. 267)

652

Bechyně, františkáni

Interiér knihovny na archivní fotografii z 1. pol. 20. stol.
V moderních knižních policích je uložen historický fond.
(NA, ŘF, 2613)

653

Brno, kapucíni

Budova knihovny z roku 1763.

Hlavní sál brněnské kapucínské knihovny.

654

Nástropní freska J. Sterna - sv. Tomáš Akvinský a sv. Bonaventura

655

Uzamykatelné skříně pro libri prohibiti

Skříň na archiválie

Brno, minorité

Hlavní sál minoritské knihovny, stav cca 1960 (fotografie J. Secký, archiv autora).

656

Vstup do hlavního sálu, pohled ven do předsálí, historická fotografie
(převzato z Baur-Heinhold, 1972, s. 244)

Předsálí, alegorická řezba Prozřetelnosti u schodů do hlavního sálu, dílo Ant. Schweigla,
historická fotografie
(převzato z Baur-Heinhold, 1972, s. 244)

657

Dačice, františkáni

Knihovní skříně okolo boční stěny s malovanými výplněmi (před 1726).

Detail skříňového nástavce se supraportami a malovanými krajinami s františkánskými
kláštery (vlevo Dačice)

658

Svatí František z Assisi (vlevo) a Antonín z Padovy (vpravo) na klenebních podpěrách v
interiéru bibliotéky

Fulnek, kapucíni

Kapucíni studující ve své fulnecké knihovně, archivní fotografie z 20./30. let
20. století (ZA Opava).

659

Hořovice, františkáni

Půdorys kláštera v Hořovicích, 18. stol. (zpracováno podle materiálů v NA, ŘF)

Hostinné, františkáni

Plán 1. patra, 1677, označená místnost sloužila jako knihovna v letech 1677(1689)-1930
a 1938-1950 (zprac. podle NA, ŘF, 2715)

660

Cheb, františkáni

Interiér knihovny, 1925-1933 (převzato z Tošnerová (ed.), 2004).

Kadaň, františkáni

Půdorys přízemí kláštera (podle Šefců, 2000),
umístění (historické) knihovny v letech 1749-1950

661

Kyjov, kapucíni

Půdorys přízemí hospice, 18. stol.
(Podle K. Hlavinky, umístění knihovny Foltýn a kol., 2005, s. 37)

Litoměřice, kapucíni

Plán 1. patra konventu z roku 1744. Budova měla tuto podobu už od své výstavby v letech
1647-54. V označené místnosti byla knihovna umístěna od roku 1753 do počátku 20. století.
(NA, ŘK, 245, signatura A21)

662

Moravská Třebová, františkáni

Klášterní chrám sv. Josefa, pohled z jihu (ze dvora),
vpravo věžovitý přístavek s knihovnou

Pohled do interiéru knihovny

663

Detail zapuštěné knihovní skříně s malovanými výplněmi dvířek

Most, kapucíni

Plán 1. patra (17./18. století), umístění knihovny v roce 1827. (NA, ŘK, M29)

664

Olomouc, kapucíni

Přízemí konventu, 18. stol. Vedle kostela je budova s knihovnou z roku 1768 (dnes zbořena),
menší množství knih bylo uloženo i v místnosti v kvadratuře.
(NA, ŘK, M32)

665

Opava, minorité

Nástropní freska v knihovním sále, centrální motiv: Moudrost v chrámu,
malíř Josef Matyáš Lassler, před 1749

666

Boční motiv fresky: Hledání svitku o obnově Chrámu za krále Dareia

Motiv při delší (vnitřní stěně): luneta a pilíř s portréty filozofů Pittakose z Mytilény a Periandra

667

Opočno

První patro, plán br. Bruna z Budějovic, ca 1675. Označeno je uložení knihovny po tragickém
požáru v roce 1733. (NA, ŘK, M35)

668

Plzeň, františkáni

Historická fotografie interiéru knihovny, cca. 1. polovina 20. století (NA, ŘF,2803)

Dveře do knihovny, archivní
fotografie (NA, ŘF, 2803)

Plán 1. patra kláštera s označením
místnosti knihovny

669

Praha-Hradčany, kapucíni

Železné dveře do staré knihovny
Skříně ve staré knihovně,
obojí z poloviny 18. stol.

Uzamykatelné skříně na zakázané knihy okolo oken

670

Tištěná Ex-libris hradčanské knihovny

Praha - Nové město, františkáni u P. Marie Sněžné

Interiér knihovny v průběhu instalace knihovního fondu (foto Jan Kašpar)

671

Jednotlivá pole nástropní malby: evangelisté, církevní učitelé a učenci. (foto Jan
Kašpar)

Tištěné exlibris knihovny u P. Marie
Sněžné.

672

Roudnice nad Labem, kapucíni

Knihovna v původním mobiliáři z 19./20. století. (Součást expozice Muzea knihy ve Žďáru n. Sázavou,
použito s laskavým svolením Knihovny Národního muzea)

Rumburk, kapucíni

Plán prvního patra z roku 1685.
(NA, ŘK, M40)

673

Skalka u Mníšku pod Brdy, františkáni

Pohled na knihovnu v zazděném vchodu do kláštera z 20. let 20. století (převzato ze Stojdl,
1924)

Slaný, františkáni

Pohledy do interiéru knihovny, archivní fotografie z 1. pol. 20. stol.
(NA, ŘF, 2846; reprodukce Jan Kašpar, autor)

674

Sušice, kapucíni

Expozice kapucínské knihovny v Muzeu Šumavy v Sušici.

Tachov, františkáni

Detail nástropní malby - Bůh Otec
(Fotografii, jako i následující, laskavě poskytla ředitelka muzea v Tachově Jana Hutníková)

675

Detail nástropní malby - sv. Augustin a Jeroným a naslouchající františkáni

Detail nástropní malby - sv. Řehoř a Ambrož

676

Třebíč

Část přízemí kláštera (přední trakt), stav knihoven v roce 1934. (NA, ŘK, M46)

Uherské Hradiště, františkáni

Skříně na knihy, stav po restauraci v roce 2001.

677

Ústřední motiv nástropní malby - dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Nástropní malba Mikuláš z Lyry

Archivní fotografie interiéru dle úprav cca 1885,
jedním z bratří je Klemens Minařík, (cca 1940)
(NA, ŘF, 3004)

678

Votice, františkáni

Archivní fotografie interiéru (s.a.) (NA, ŘF, 2833)

Vyškov, kapucíni

První patro, plán z roku 1742; uložení knihovny v 17. a snad také v 18. století (NA, ŘK,
M48)

679

Zásmuky, františkáni

Pozůstatky knihovního mobiliáře - malovaná dvířka skříní (Silvestr Hibler, cca 1700)
(Regionální muzeum v Kolíně, foto Petra Hollerová)

Dvířka skříňových nástavců - sv. František a Antonín Paduánský
(Regionální muzeum v Kolíně, foto Petra Hollerová)

Pozůstatek vyřezávaných supraport na knihovních
skříních (Regionální muzeum v Kolíně)

680

Interiér historické knihovny po odstranění uzavíratelných skříní, z níž zůstaly jen nástavce. Vlevo patrný zbytek nástropní malby v lunetě, na stole údajně Hiblerovy rukopisy.
Štítky na regálech odpovídají katalogu z roku 1845.
(NA, ŘF, 2914)

Plán prvního patra (asi 17. stol.) (překresleno podle materiálů v NA, ŘF, 2909)

681

Znojmo - kapucíni

Knihovní mobiliář (Jihomoravské muzeum ve Znojmě)

Nedatovaný plán prvního patra (NA, ŘK,613)

682

Hřbety kapucínských knih

Fotografie z Provinční knihovny Praha-Hradčany
(2. foto: svazky hradčanské provenience).

Markéta z Waldsteina

Donátorka kapucínských knihoven v prostém šatu (součást expozice pražské kapucínské Lorety)
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie
či reprodukce dílem autora.
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