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ÚVODEM

Přes tisíc let je bible spjata s naší národní a kulturní historií. Byla
kvasem, který ve všech dobách mocněprostupoval celou naši národní by
tost. Byla vždy knihou drahou všem věrným Čechům. je to skutečnost,
kterou chce doložit tato práce. Zdaleka nechce býti soupisem biblí, ani
si činiti nároků na úplnost. Látka je příliš bohatá, aby mohla býti vy
čerpána jednou knihou.
Chce pouze v několika pohledech připomenout čtenáři, čím nám byla
bible od počátků naší vzdělanosti až do současnosti.
U kolébky naší kultury je cyrilometodějský překlad, geniální dílo, ne—
toliko učenosti theologické, ale i velkého jazykového a stylického umění,
dílo, které se v životě národů vyskytá jen jednou za staletí.
Staročeský biblický překlad přesahuje svým významem daleko rámec
bohemistiky a je nejenom nejstarším překladem bible ve slovanských ja
zycích, ale i vzorem a předlohou pro překlad Písma svatého ostatních
slovanských národů.
Vrcholné skvosty knižní malby v našich zemích, at' doby románské či
gotické, jsou zachovány v latinských i_českýchrukopisných biblích, které
v naší minulosti náležely ke knihám nejčastěji opisovaným a nejnádher
něji iluminovaným.
Láska a úcta našich předků k Písmu svatému nelitovala obětí a ná
kladů při získávání biblí z ciziny, které pak u nás střež'la jako vzácné
relikvie. A naopak zase nejeden nádherný rukopis, vzniklý v našich ze
mích a nepřízní doby zanesený do ciziny, je chloubou cizích knihoven
a sbírek, kde svědčí o tisícileté a vyspělé kultuře našeho lidu.
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Právem jsou pokládány za vzácné svědectví naší kulturní vyspělosti
českébiblicképrvotisky, nebot' biblejako prvostisky se vyskytují ještě to
liko v překladechpěti národních jazyků: německého,francouzského, vlaš
ského, holandského a španělského. A česká bibleje také jedinou inkuna
bulí slovanskou.
Biblické tisky 16. století i biblické tisky bratrské jsou skvostem našeho
knihtiskařského umění. Dlouhá řada katolických vydání bible od bible
Svatováclavské až k současným katolickým překladům Písma svatého
svědčí,jak i katoličtí věřící byli mocnězasaženi tradičním českým biblis
mem.

T0 jsou skutečnosti, nad nimiž se zamýšlí tato práce a které vedou
k závěru, že bible si zaslouží, abychom o ni projevovali největší zájem
nejenomz důvodů náboženských, ale iprostě lidských, národnostních a kul
turních.
Konečně, s těmito skutečnostmi chce kniha seznámit i čtenáře v zahra
ničí, kteří o bibli, která je ukazovatelkou kulturní vyspělosti všech evrop
ských národů, mají mimořádný zájem. Doufám, že cizojazyčné resumé
tento úkol splní a kniha přispějek poznání naší tisíciletékultury iv cizině.

;. M.

STAROSLOVĚNSKÝ PŘEKLAD BIBLE A POČÁTKY

ČESKÉHO PŘEKLADU BIBLICKÉHO

S naší národní a kulturní historií je nerozlučně spjat překlad bible,
pořízený sv. Cyrilem a Metodějem.1 (1) Je to první překlad Písma
svatého do národního jazyka mezi všemi Slovany a z prvních V celé
Evropě. Prozíravý moravský kníže Rostislav pochopil, co znamená hlá
sání křesťanství v jazyce srozurnitelném lidu, jak s hlediska kultur
ního, tak s tehdejšího hlediska politického. Obrátil se proto do Caři
hradu (asi r. 826), který tehdy slynul učeností, k císařiMichaelovi III.
se žádostí: „Lid náš se odřekl pohanství a chce zachovati zákon křes
t'anský, ale nemáme takového učitele, který by nám v našem jazyku
pravou víru vykládal. I protož pošli nám, pane, učitele takového, nebot'
od vás vždycky dobrý zákon na všecky strany vychází“ (Život Kon
stantinův kap. XIV.). Císař žádosti vyhověl a poslal na Moravu dva
bratry, učeného Konstantina a Metoděje, osvědčivšího se již dříve
v práci organisační a misijní.
Na své poslání se Soluňští bratři dobře připravili. Jejich starostí
bylo opatřit příštím žákům písmo a přeložit do slovanského jazyka
nejpotřebnější části bible, totiž výňatky z evangelií, které se čítají při
mši svaté. Proto tedy Konstantin sestavil slovanské písmo podle vzoru
malých písmen řecké abecedy, t. zv. hlaholici. (2, 5) Po příchodu na
Moravu — r. 863 — doplnili svatí bratři tento výbor ještě překladem
žaltáře, čtyř evangelií a Skutků apoštolských. Po smrti Konstantinově
(Cyrilově), po slavném uznání slovanské liturgie papežem Janem VIII.
(bulou z r. 880) arcibiskup Metoděj na sklonku svého života pořídil
V, V'VI
svod všech částí Písma svatého, jež byly v drivejs1ch dvanácti letech

(869—881)jím, nebo pod jeho vedením přeloženy. Zda šlo 0 celý pře
klad bible, či jen o výběr, není mezi odborníky jednoty, ale nejlepší
znalci staroslovanské bible (Dr _M. Weingartz, Dr ]. Vajsa a j.) se
kloní k názoru, že to byl podstatně celý překlad Písma svatého.
Smrt sv. Metoděje (r. 885) byla těžkou ranou pro slovanský cír
kevníjazyka slovanskou bohoslužbu. Kníže Svatopluk vypovědělučed
níky Metodějovy a slovanský církevní jazyk se udržel jen při někte
rých svatyních a klášterech. V Čechách to byl klášter Sázavský, pro
slavený svým prvním opatem sv. Prokopem, odkud však již roku 1097
byli slovanští mniši také vypuzeni. Slovanská bohoslužba se vrátila do
Čech za Karla IV., do jím založeného (1346) kláštera „Na Slovanech“
(Emauzy).
Působením Metodějových žáků ujala se slovanská liturgie pevněji
na jihu, kde za bulharského cara Symeona (893—927) vzniklo druhé
slovanské písmo, t. zv. kyrilice, utvořená z velkých řeckých písmen. (3)
Cyrilometodějský překlad a celé působení Soluňských bratří bylo
ve svých důsledcích dílem nesmírného významu a dosahu. Církevně
staroslovanský jazyk zprostředkoval Slovanům, nejdříve kmenům čes
koslovenským na Velké Moravě, kulturu jazykem jim srozumitelným
a tak usnadnil rychlý rozkvět národní kultury většiny slovanských ná
rodů ve středověku. Díky tomuto staroslovanskému podkladu, byla
u nás připravena půda pro vlastní literární činnost, která je ranější než
národní literatura většiny ostatních Slovanů a jiných evropských ná
rodů.
Skvěle zhodnotil cyrilometodějský překlad biblických knih 1-univ.
prof. Mil. Weingart4, který mimo jiné napsal: „Cyrilometodějský pře
klad biblických knih, čím jemnějšími metodami je zkoumán, tím více
vyniká jako dílo geniální a ještě po tisíciletí překvapující svou doko
nalostí. Bylo by zcela nesprávné domnívati se, že tento první slovan
ský překlad Písma byl primitivním pokusem, prozrazujícím svými bar
barismy úporný zápas, jaký tu museli sváděti první překladatelés tex
tem místy velmi nesnadným a s jazykem k tak odpovědnému úkolu
vůbec nevycvičeným, který nadto nebyl ani jejich jazykem mateřským.
Nic takového!
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Cyrilometodějský překlad je především skvělé dílo theologické uče-_
nosti a textové kritiky. Víme, že Konstantin, nazývaný čestným epi
thetem „filosof“, byl jeden z nejlepších učenců tehdejšího Byzantska . . .
Rozbor cyrilometodějského překladu ukazuje, že jeho tvůrci byli mu
žové hluboce zasvěcení do otázek dogmatických a do problémů texto
vých, takže iv místech abstraktního obsahu, kde záleželo na vystižení
jemných a nesnadných odstínů významových, první slovanský pře
klad vítězí přesností 3 výstižností.
Cyrilometodějský překlad však vyniká také po stránce jazykové. Je
až úžasné, zamyslíme-li se, co znamenalo, použíti dialektu makedon
ského selského a obchodního lidu bez vyšší kultury a zformovati tento
venkovský dialekt tak, aby obstál v úkolu nejodpovědnějším tehdej
šího křesťana a v soutěži s jazykem řeckým, vybroušeným literární
tradicí půl druhého tisíciletí. A přece — tato zkouška se podařila! Ne
najdete tu nejasnosti ve stavbě věty; nenajdete tu anakoluthů, které
by prozrazovaly neobratný zápas o slovo, není tu otrockého slovosledu,
který by nesměle sledoval za řeckým vzorem proti přirozenému po
řádku slovanskému; není tu mnoho graecismů, které by kalily slo
vanský jazykový charakter . . .
Nadto je tento cyrilometodějský překlad dílem velkého stylistického
umění. Zejména to platí o evangeliích a žaltářích. Ten, kdo je do staro
slověnštiny překládal, dobře věděl, že to jsou texty, určené k tomu,
aby byly nahlas recitovány, resp. zpívány, a že musí také zvukově vy
hovovati tomuto účelu svým umělým laděním, vkusným střídáním
hlásek a budováním takových vět, které by dávaly lahodnou zvukovou
linii a končily se umělecky tvořenou kadencí. Toto hudební umění
slova bylo ovšem rafinovaně vypěstováno v byzantském liturgickém
zpěvu a bylo přeneseno na novou půdu slovanskou. Není to jen při
rozená zásluha libozvučnosti staroslověnštiny s její bohatostí samo
hlásek (přibližně 48 %), že staroslověnský biblický překlad při hlasité
recitaci tak krásně zní, nýbrž je to výsledek cílevědomé šlechtitelské
práce cyrilometodějské.
Všemi těmito stránkami — theologickou, textově kritickou, jazy
kovou a stylistickou — jeví se nám cyrilometodějský překlad jako dílo
z Bible
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geniální, jaké se v životě národů vyskýtá jen jednou za několik století“.
Zánik slovanské bohoslužby na Sázavě a převaha latiny koncem
11. století odsunuly staroslovanskou bibli do pozadí. Velmi k tomu
přispělo i pozvolné utváření češtiny v samostatný jazyk, značně od
chylný od církevní slovanštiny. Tak vznikla potřeba nového, českého
překladu bible.ls Pro první tři století nemáme však jiných dokladů
než několik glos, poznámek, vepsaných v 11. nebo 12. stol. do latinské
bible z 9. stol., chované nyní v Národní knihovně vídeňské. Tyto t. zv.
„Vídeňské glosy“ jsou jazykovou směsicí staré češtiny s církevní slo
vanštinou. Vydavatel glos V. ]agič se domníval, že to byl buď char
vatský hlaholita, který žil v některém českém klášteře, nebo Čech,
který poznal církevně slovanský biblický překlad charvatské redakce.
V. Vondrák míní, že to byl Charvát, který žil v Čechách i po zrušení
slovanské bohoslužby v sázavském klášteře. Akademik Fr. Trávníček6
však podrobným rozborem dokázal, že původcem glos byl Čech, znalý
staré církevní slovanštiny. Dr Josef Vašica ve svých staročeských evan
geliářích7 ukazuje, že glosy zapadají přesně do perikopního systému
řecké církve, takže vznikly asi někde v okruhu byzantsko-slovanského
obřadu, bylo-li to na Sázavě, tedy před koncem 11. stol. Překvapuje,
že se tyto glosy shodují s evangelním textem první staročeské recense
biblické z 2. pol. 14. stol. Z této podobnosti možno usuzovati, že již
v 11., nebo počátkem 12. stol., kdy tyto glosy byly psány, existoval
souvislý evangelní překlad, který se v nich odráží. ]e nepravděpo
dobné, že by autoři evangelního textu z doby Karlovy použili „Vídeň
ských glos“. Dr ]. Vašica usuzuje, že to byl již překlad vysloveně
český, s nemnohými paleoslovenismy, a ten se pak dále udržoval a pře
tvářel, až nabyl té podoby, v jaké byl pojat do celkového svodu bible.a
Z řídkých stop staroslovanského evangelního překladu v staročes
kých literárních památkách je patrno, že vědomé počešt'ování evan
gelního textu byl proces velmi dlouhý, který zesílil zvláště po potla—
čení slovanské liturgie na Sázavě.
Z biblických knih byly nejdříve překládany do češtiny knihy nutné
pro bohoslužby, evangelia a žaltář. Až na evangeliář Neuberský a evan
geliář Olomoucký z r. 1421, dar kněžny Kačny olomouckým klaris
IO

kám, jsou to památky většinou nevzhledné, spěšně a mnohdy i ne
dbale vepsané na prázdné listy latinských rukopisů . .. Byly po většině
soukromou pomůckou knězovou, kterou si často sám upravil podle
místních potřeb, aby text Písma byl lidu při předčítání v kostele co
nejsrozumitelnější. Tak lze vysvětliti značnou pestrost těchto památek
po stránce jazykové, ve fonetice, v tvarech i lexiku, s příměsí dialek—
tických prvků, jejichž krajový okrsek se dá leckdy i blíže určiti. Tak
je charakterisuje náš nejlepší znalec staročeských evangeliářů, dr. Jos.
Vašica.9

Staročeských evangeliářů se dochovalo sedmnáct, některé jen ve
zlomcích. Podle Dr ]. Vašici nejstarší typ českého evangelního pře
kladu je obsažen v evangeliáři Seitenstettenském, Rajhradském (2. pol.
14. stol.) a je dosvědčen musejními zlomky již pro 1. pol. 14. stol.
Vyznačuje se pružnosti dikce a pak jistými znaky stylu orálního, cha
rakteristickými vůbec pro biblickou mluvu, jako jsou mnemonická
rytmisace, členící text na jakési recitativy, a pak důrazné vytyčení pa
ralelismu. Nejstarší typ evangelního překladu, obsažený ve výše uve
dených evangeliářích, se vůbec vyznačuje poměrnou nezávislostí na
latinské předloze. Tato nezávislost byla způsobena tím, že znalosti
evangelia se nabývalo spíše poslechem než opisem.lo
Ve druhé skupině evangeliářů -—Benešův, Neuberský neboli Čtenie
zimnieho času, Pražský a j. — jeví se již snaha po nejtěsnějším při
blížení se latinské předloze. Nejosobitější z těchto evangeliářů je evan
geliářPražský neboliTřeboňský, vystihující případně smysloriginálu.ll
Vedle evangelií nejrozšířenější biblickou knihou byl staročeský žal
tář. Soudí se, že existoval již v IO. nebo 11. stol.12 Legendy českých
světců (Křišťan) se nejednou zmiňují o žalmové modlitbě a zvláště
v ženských klášteřích byl žaltář jistě nepostradatelnou knihou mod
liteb. Nejstarší úryvky překladu žalmů byly vepsány koncem 13. stol.
mezi řádky latinského žaltáře z kláštera Svatojiřského v Praze. Pro
tože meziřádkový český vpis v latinském textu nebývá shodný s la
tinským textem, usuzuje se, že byl přejat již z nějakého samostatného
úplného českého překladu. Se Svatojiřským žaltářem souvisí mezi
řádkový překlad žaltáře Wittemberského13 ze 14. stol. a žaltář bible

Leskovecko-Dráždanské, vyznačující se proti pozdějším plynulosti a
zvukovou tvárností, vypěstěnou ústním přednášením. Další redakci
žalmového překladu představuje žaltář Klementinský (14. stol.)14a Ka
pitolní15 (kolem 1370), přibližující se již více znění latinské Vulgaty.
Dalšími recensemi staročeského žaltářeje žaltář Poděbradský" (1396)
a s ním shodný žaltář Dubský (1416) a několik menších zlomků.
Překlady ostatních částí bible vznikaly částečně ve stol. 13., čás
tečně na počátku stol. 14. V biblickém překladu se projevuje i povaha
doby. Je to kněžstvo, které od 13. stol. si všímá české řeči, netají se
svým češstvírn a překládáním žalmů, perikop, homilií a zpovědních
formulí se stává prvním pěstitelem národního písemnictví a přiroze
ným obráncem rodného jazyka.17Překladybiblí jsou i důležitou složkou
české literatury a česká řeč převzala mnoho prvků z tohoto pramene.
Po staletém zrání přišla konečně doba sklizně. Ve druhé polovině
14. stol. byly sebrány všechny knihy Písma svatého v jeden svod,
v jednu staročeskou bibli. Dr Jos. Vraštil ve své -—rukopisné — práci
o první recensi staročeské bible, klade její vznik do osmdesátých let
14. stol., kdy byla napsána nejstarší česká bible Leskovecko-Drážďan
ská. Třeba svod celé české bible se nám zachoval v rukopisech ze
sklonku 14. a počátku 15. stol., jazyk svodů ukazuje na druhou polo—
vinu 14. věku. Podnět k pořízení celé české bible hledá Dr ]. Vraštil
u Tomáše ze Štítného, u něhož zjišťuje nápadné jazykové shody s biblí
Leskovecko-Drážďanskou.la Bohužel, nejstarší kodex tohoto prvního
svodu české bible — Leskovecký — shořel v Lovani r. 1914, kam byl
tento vzácný rukopis poslán k ofotografování. Bible se vyznačovala
skvělou úpravou a bývala majetkem vladycké rodiny Leskovců (49)
Později byla získána královskou knihovnou v Drážďanech, proto též
její jméno: Drážďanská. Pouze třetina této bible, tak důležité pro stu
dium staročeské bible, je zachována ve fotografických snímcích."
Časově druhou staročeskou biblí je bible Litoměřicko-Třeboňská,
napsaná vletech 1411—1414.(So—56;VI). ]akjiž u starých knih bývá,
její historie byla jistě velmi bohatá, o čemž svědčí i její různá jména.
V literární historii je známa pod jmény: bible Litoměřicko-Třeboň—
ská, bible Slavatovská, bible Zmrzlíkovská, nebo také bible Matěje
12

z Prahy. První název je podle místa dnešního uložení. Vedle dvou
svazků, uložených v biskupské knihovně v Litoměřicích, je třetí svazek
varchivuv Třeboni. ]. Jireček, 2"podle dvou erbů, zobrazenýchv prvním
díle před knihami Mojžíšovými, se domníval, že jde o erb pánů z Chlu
mu (Slavatů), kteří byli známí jako přívrženci a ochránci M. Jana
Husí; vyslovil domněnku, že patrně sám M. Jan Hus dal podnět k na
psání této bible pro pány rodu Slavatovského. Odtud název bible Sla
vatovská. Toto ]irečkovo mínění opravil Augustin Sedláčekal, známý
znalec erbů českých šlechtických rodů; dokázal, že jde o erb Petra
Zmrzlíka a jeho choti Anny z Frymburka. Odtud novější název: bible
Zmrzlíkovská. Konečně bývá někdy nazývána podle písaře biblí Ma
těje z Prahy. Dnes je bible rozdělena na tři části, dvě litoměřickéa jed
nu třeboňskou; původně však sestávala jen ze dvou dílů. Roztržení
bylo zaviněno při vazbě druhého dílu.“m Kodexy jsou dobře zacho
vané, svázány v tuhých, tlačených deskách s kováním a se sponami
k zavírání. Z doslovu — po knize Zjevení sv. Jana — se dovídáme, že
bible byla dopsána v den sv. Apoleny L. P. 1414.
Kdo dal podnět k sepsání této bible, za niž podle slov ]. Dobrov
skéh023, by se nemusil styděti ani král? Podle erbů, o nichž je zmínka
shora, byl to pravděpodobně bohatý milec krále Václava IV., Petr
Zmrzlík a jeho paní Anna 2 Frymburka. Písařem bible byl Matěj, syn
Jakuba z Prahy. Pozdější osudy rukopisu nejsou známy, až první atřetí
díl se objevuje v biskupské knihovně v Litoměřicích, pro niž je prav
děpodobně zakoupil zakladatel této knihovny, milovník a sběratel ru
kopisů, biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1759—1789). Svazek
druhý, třeboňský, podle záznamů na druhé straně posledního listu,
náležel v 16. stol. rodině Hozlaurů z Hozlau. Barbora, dcera Uršuly
Záleské z Hozlau, se provdala za Iana ml. Vratislava na Mníšku, a tak
se stal kodex majetkem hrabat Vratislavů z Mitrovic, v jejich praž
ském archivu spatřil r. 1792 kodex ]. Dobrovský. V Praze zůstal až
do r. 1818, načež se stal majetkem správce V. Střízka, který rukopis
daroval — neznámo přesně kdy — knížeti ]anu Adolfu Schwarzen
bergovi a tak se kodex dostal do Třeboně. Bible je cenná i s hle
diska uměleckého, jak ukážeme ještě později. Seřazení biblických knih
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je značně odchylné od Vulgaty. Po didaktických knihách Starého Zá
kona následují Skutky apoštolské, katolické listy, evangelia, pak Genese
a další historické knihy Starého Zákona a listy sv. Pavla s Apoka—
lypsou. Tuto nápadnou odlišnost od Vulgaty vysvětluje již ]. ]ire
ček“ technikou pisatele, který opisoval jednotlivé knihy v pořadí,
v jakém se mu dostaly do rukou. Z toho možno usuzovat, že písař
neměl před sebou úplnou českou bibli, nýbrž pouze překladyjednotli
vých biblických knih.25
Časově třetí staročeskou biblí první recense je bible Hlaholská ne
boli Emauzská. (5) Z několikadílné bible je zachován jen díl druhý
z r. 1416 a z ostatních jen několik zlomků. Bible je zajímavá svým
osudem i celkovým rázem. Byla opsána v benediktinském klášteře na
Slovanech, patrně k účelům bohoslužebným, českým jazykem, avšak
písmem hlaholským. Na počátku 17. stol. bylo použito pergameno—
vých listů kodexu k vazbě farních a jiných knih patrně křižovnickým
řádem, protože byly nalezeny na vazbě matrik far tohoto řádu (V D0
břichovicích, v Tursku).23
Posledním rukopisem první recense je dvoudílná bible Olomoucká
z r. 1417, uložená od osmdesátých let 18. stol. v studijní knihovně
v Olomouci, kam se dostala pravděpodobně z některého zrušeného
Moravského kláštera. (57—59) V Olomoucké bibli je nejúplnější text
první recense; z Leskovecké bible máme totiž k disposici toliko tře
tinu ve fotografických opisech, z Hlaholské jen druhý díl a Litomě
řicko-Třeboňská byla podrobena pronikavějším pozdějším korektu

rám."

Pravděpodobně již na prahu 15. stol., ne-li dříve, vzniká druhá re
cense české bible (N. Zákon Mikulovský z r. 1406, bible Boskovská
(60—62), druhá bible Olomoucká a j.).23 Starý překlad byl důkladně
přepracován po stránce tvaroslovné, skladbové a zvláště lexikální a bylo
v něm dbáno větší věrnosti a doslovnosti proti volnějšímu znění re
cense prvé. Nejnověji klade vznik druhé staročeské biblické recense
ještě před hnutí husitské — na rozdíl od Dr F. M. Bartoše29 ——
pol
ský slavista Stanislav Urbaňczyk,ao který z jazykových důvodů soudí,
že tvůrce této recense je třeba hledati v okruhu vlivu Štítného.
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O bohatosti staročeských biblických rukopisů svědčí poslední jejich
soupis z r. 1952. V tomto soupisu je uvedeno 25 úplných rukopisných
českých biblí, 27 rukopisů Starého Zákona, 35 rukopisů Zákona No
vého, 22 žaltáře, 17 evangeliářů, vedle menších zlomků různých knih
bible.31

Význam staročeského překladu bible výstižně charakterisuje pro
fesor ]. Vašica: „Staročeský překlad bible, jehož nejstarší recense byla
kodifikována v těchto čtyřech rukopisech, přesahuje daleko svým vý
znamem rámec bohemistiky. Především je to vůbec nejstarší překlad
celé bible ve slovanštině. Legenda o sv. Metodějovi sice vypráví o tom,
kterak stařičký arcibiskup moravský v posledních letech svého života
za pomoci dvou kněží-rychlopisců přeložil z řečtiny všechny knihy
Písma, kromě Makabejských, dokud nebyly ztlumočeny již dříve spo
lečnou prací se sv. Cyrilem, ale bylo-li tomu skutečně tak, dílo Meto
dějovo zmizelo beze stopy. Teprve r. 1499 na Rusi novgorodský arci
biskup Gennadij, s velkým úsilím shledav po klášterech ruských i bal
kánských knihy již přeložené a ostatní dav nově přeložiti, pořídil úpl
nou církevněslovanskou bibli. Dále staročeský překlad zasáhl svým
vlivem i mimočeská kulturní prostředí. ]eho účinek možno stopovati
hluboko do 16. stol., na př. v prvním vydání běloruské bible Fran
tiška Skoriny a v první tištěné bibli církevněslovanské nákladem kní
žete Ostrožského z r. 1851; nejvíce však mu podlehl překlad staro
polský. Závislost na staročeské předloze se jeví jak v nejstarším pol
ském žaltáři, psaném v roce 1340 pro polskou královnu Markétu,
dceru Karla IV., tak i v bibli královny Žofie z r. 1455 . . . Kdežto
první úplná bible polská, t. zv. bible Leopolity, je tisk až z r. 1561,
český národ vlastní jen z 15. věku na třicet rukopisných biblí, z nichž
některé svou výzdobou patří mezi neocenitelné památky domácího
umění, a skoro třikrát tolik rukopisných částí bible, nehledě ani k dvěma
prvotiskům úplné bible již z konce osmdesátých let téhož století“.“
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BIBLE DOBY ROMÁNSKÉ

Bible je úzce spjata s nejstaršími projevy malířstvív Čechách. S bu
dováním prvních kamenných kostelů a založením prvních klášterů se
projevuje románské malířství v nástěnné i knižní malbě. V knižní
malbě jsou to především bible, hlavně evangeliáře a žaltáře, kde se
setkáváme s románským malířstvím na naší půdě. Protože k inven
táři každého kostela náležel vedle misálu i evangeliář a žaltář, jsou to
právě tyto biblické knihy, které jsou nejčastěji opisovány a mnohdy
nádherně iluminovány, i když v této době byla iluminovaná kniha věcí
drahou.1

V oblasti latinské vzdělanosti pěstovalo se písařství dlouho hlavně
v klášterech a kostelích. Bible opisovali nejenom mniši, ale i jeptišky,
jako u nás pravděpodobně řeholnice u sv. Jiří na Hradě pražském.s
Některé kláštery měly své pisámy (scriptoria). Když se r. 1097 stal
ve slovanském klášteře na Sázavě opatem Děthart a shledal, že klášter
nemá latinských knih, dal knihy opisovati jednak silami kláštera, jed
nak najatými písaři. Na písaře dozíral zvláštní člen řádu, rozděloval
práci a opatřoval písařské potřeby. I biskupové pečovali o opisování
bible a liturgických knih. Tak olomoucký biskup humanista Jan ze
Středy (1310—80) měl na svých hradech písaře ve stálých službách.s
První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1-1364) vydržoval si pí
saře i iluminátory k zhotovování chorálních knih pro chrám svato—
vítský.
S písaři se někdy uzavíraly smlouvy na opisování díla. Takovou
smlouvu učinil Ian, písař z Hradce Králové, s Janem z Rabštejna na
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opsání české bible. Měl to býti kvinter veliký, na každé straně 0 pa
desáti řádcích. Smluvený honorář činil 50 grošů za stranu. Objednatel
dal písařizálohu jedné a půl kopy grošů, za což byl písař povinen až do
jejího vyčerpání psáti stranu po deseti groších. Za nedodržení smlouvy
písařem bylo smluveno penále 85 grošů. Písař slíbil, „že se nechce na
písmě horšiti . . . ale lepšiti“, . . . „že knih, z kterých bude psáti, dobře
chovati a jich neztracovati ani kde zastavovati bude“ . . . Cena ruko
pisných biblí byla nemalá. V II. stol. se dával za vyhotovení ruko
pisné bible statek, nebo vinice. Opat benediktinského kláštera v Břev
nově koupil na počátku 14. století velkou bibli za 15 hřiven, malou
za 6 hřiven. Opis bible trval jeden a čtvrt až jeden a půl roku. Matěj
z Prahy pracoval na české obrázkové bibli pět let. Opisování bible
bylo prací velmi namáhavou. Věděli to ti, kdo si dali knihu psáti, ale
ještě lépe ti, kteří psaním knihy byli pověřeni. Nejeden písař dokončil
knihu poznámkou bud prostou, nebo rýmovanou, v níž dal najevo
radost, žeje s prací hotov, alíčil svou námahu jako onen písařz 15.stol. :

„A napsány sú od jednoho,
tenť jest jedl suchých partek mnoho
a psal ti je sedě na lavě
a máť humence na své hlavě,
a dokonal je tu středu den sv. Řehoře
(= 12. března) létha . . . 1455.“''

Po těchto několika poznámkách o těch, kteří bible opisovali, všim
něme si alespoň několika nejvýraznějších a nejcennějších biblických
rukopisů románské doby.
Asi v polovině 11. stol. vznikl rukopis, známý pod jménem Kapi
tulní apokalypsa. Tento rukopis obsahuje apokalypsu, Skutky apo
štolské a epištoly. ]eho domácí původ však není plně zajištěn. ]e vy
zdoben jediným celostránkovým obrazem v čele rukopisu. V hoření
polovině obrazu je Kristus s mečem v ústech, stojící mezi sedmi svícny
a dotýkající se pravicí klečícího muže (sv. Jan P).V dolní polovici ob
razu nádherně oděný muž se zbrojnošem. Před mužem stojí dva mni
chové, z nichž jeden má pod paží berlu a v obou rukou otevřenou
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knihu. V apokalyptické scéně se jeví přechodný sloh, v němž malířský
styl otonský je nahrazován stylem románským.
Kapitulní apokalypsa je slohově považována za bezprostřední před
chůdkyni významné skupiny rukopisů, vyhraněného již slohu román
ského; jejich jádro tvoří kodex Vyšehradský, t. zv. Korunovační evan
geliář krále Vratislava z 2. pol. 11. stol.5 (12—14; II)
Vznikl-li tento kodex u nás, není nepochybně jasně prokázáno. Kodex
jeví stopy cizích vlivů, zejména školy řezenské, ale pro Čechy byl jistě
psán a zdoben, jak svědčí obrazem a iniciálou zvláště vyzdobená peri
kopa ke dni sv. Václava. (15) S kodexem Vyšehradským jsou příbuzné
ještě další evangeliáře, Svatovítský, Hnězdenský a Krakovský, nazý
vané tak podle míst svého uložení. Někteří znalci církevního umění
(F. Lehner) se domnívají, že všechny tyto kodexy vznikly ve druhé
polovině 11. stol. u nás, pravděpodobně v klášteře na Sázavě. Nej
význačnější a nejbohatěji zdobený rukopis této skupiny, kodex Vyše
hradský, obsahuje mimo titulní obraz a mimo malovaný čtyřstránkový
rodokmen Kristův třicet tři obrazy evangelické a bohatě vypravené
strany s iniciálami před počátkem evangelií. Evangeliář Hnězdenský
a Svatovítský jsou zakončeny mešním evangeliem v den posvěcení
chrámu Páně, kdežto v kodexu Vyšehradském následuje ještě jedno
evangelium, nadepsané zlatým titulem: In die ordinationis regis (t. j.
v den ordinace čili posvěcení královského); uvádí perikopu z evangelia
sv. Marka (12, 13—17),jak farizeové a herodiáni položili Kristu úskoč
nou otázku: Sluší-li platiti císaři daň, či nikoli ? Z tohoto evangelia se
usuzuje, že kodex nemohl vzniknouti, dokud v Čechách nebylo krá
lovské korunovace, kterou předpokládá. První korunovace, totiž Vra
tislava II., se konala v Čechách r. 1086. Je pravděpodobné, že tento
kodex byl napsán krátce před tím a mešní evangelium se z něho zpí
valo při slavné korunovační mši svaté. Odtud pojmenování kodexu
„Korunovační evangeliář krále Vratislava“. ]e vysoce hodnocen od
borníky, jako Fr. Matějíčkem, který o rukopisu píše: „Po stránce
ikonografické představuje souhrn bezmála všech obrazů, jež byly
v době románské vypěstěny ve velikém okruhu středoevropském,
ukazuje však mezi svými komposicemi i takové, jež byly ve svém
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složení v malbě románské vzácné, ne-li úplně neznámé. Tak Kristův
rodokmen na čtyřech stranách, v množství poprsí rozvedený, patří
k nejstarším komposicím tohoto druhu vůbec, výjevy jako na př.
Křest Kristův a Bičování jsou ve svém ustrojení snad jedinečné.
Od prorockých výjevů starozákonních rozvíjí se cyklus obrazů ze ži
vota Kristova v soustavné řadě až po výjev Seslání Ducha svatého,
aniž kde selhává obrazová zásoba malířova, aniž trpí výmluvnost jeho
vyprávění. Známe málo děl, jež vynikají tak skvělou názorností a sdíl
ností obrazů, zejména v scénách dramaticky rušných. Svou stránkou
formální jeví kodex Vyšehradský vypracovaný, jednolitý malířský
sloh nevšední rázovitosti, jenž prozrazuje, že se vyvinul v místě silné
tradice malířské a čilé iluminační práce. Při vší strohosti a tvrdosti
tvarů jest výraz obrazů živý, při vší abstraktnosti, jež proniká mo
delací, spíše barevně kreslenou než malovanou, mají objemy svou
plastickou plnost a členitost. V barvě pozorujeme koloristickou pestro—
barevnost, systémem ovládanou, příznačnou pro druhou polovinu
11. stol., barevná škála jest rozsáhlá, obsahuje množství jemných od
stínů.““
Povahou své výzdoby náleží ke kodexu Vyšehradskému evangeliář
z I 1. stol. chovaný v knihovně metropolitní kapituly v Praze. Je však
chudší na iluminace. Mimo celostránkové obrazy čtyřevangelistů (16)
je v kodexu ještě pět celostránkových obrazů, vztahujících se k vý—
znamnějším svátkům církevního roku (obraz Narození Páně (17);
Vjezd P. Ježíše do ]erusalema; Anděl ukazující ženám místo, kde zmrt
výchvstalý Kristus odpočíval; Nanebevstoupení Páně; Seslání Ducha
sv.).Vazba kodexu je z druhé poloviny 14. stol. Přední deska je pobita
měděnou, pozlacenou, ozdobně rytou plochou. Uprostřed pod boha
tou arkádou sedí Bůh Otec a drží před sebou na kříži pnícího Krista.
Na prsou Boha Otce je hlavou dolů obrácená holubice. Deska byla
původně posázena polodrahokamy, z nichž se zachovaly jen některé.
Z poslední čtvrtiny 12. století je evangeliář, který býval v piaris
tické koleji v Praze (18—21). Nebyl však českého původu. Byl malován
v Salzburku, nebo malířem některého provinciálního kláštera, protože
jeho srovnání s rukopisy salzburské skupiny byzantinisujícího směru
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vede do tohoto uměleckéko okruhu. I když malířskáhodnota rukopisu
je nižší, než ostatních rukopisů salzburské skupiny, pro dějiny umění
je rukopis cenný, protože salzburská rukopisná skupina je chudá na
rukopisy.?
K nejhodnotnějším výtvorům románské knižní produkce — neje
nom u nás, ale v celé střední Evropě — komposicí, kresbou a zejména
plným vývinem barevné formy,náležíOstrovský'žaltářtkapitulníknihov
ny v Praze. Rukopis byl napsán okolo r. 1200v benediktinském klášte
ře v Ostrově na Sázavě u Davle. Kromě větších a menších iniciál je
vyzdoben třemi celostránkovými obrazy živých barev, na leskle zlatém
pozadí: Madony s Děťátkem (22), Ukřižování Páně a Nejsvětější Tro
jice (23—24; IV). ]sou charakteristické pro dobu vzniku kodexu. První
obraz Madony s Děťátkem je dokladem vzrůstu šířícího se v té době
mariánského kultu. Madona sedící v arkádě, sestrojené románskou
architekturou, drží v levém náručí Ježíška a pravicí mu podává zlaté
jablko. Ježíšek pravicí objímá Matku a levicí hladí její tvář. Tváře
jsou schematické, bezvýrazné. Druhý obraz, Ukřižovaného Krista,
ukazuje na soucítění s utrpením Krista—Člověka,jak se šířilo v tehdej—
ším světě pojetím sv. Bernarda z Clairvaux. S nakloněnou hlavou, ob
klopenou křížovou svatozáří pní Vykupitel na červeném kříži. Klid—
nou tvář pokrývají dlouhé červené vlasy. Dlaně vodorovně rozpjaté
jsou přibity hřeby na kříž. Z probodeného boku, rukou a nohou prýští
krev. Nohy spočívají na zeleném suppedaneu a jsou přibity dvěma
hřeby. Pod pravicí Ukřižovaného stojí Matka Páně s rukama slože
nýma na prsou. Na protější straně stojí sv. Jan Evangelista. V levici

drží modře vázanou knihu a pravici má položenu na prsou. Nohy jsou
bosé. Nad křížem vlevo je slunce a vpravo měsíc, které se zatměly při
smrti Páně. I třetí obraz, Nejsvětější Trojice, náleží k výjevům, jež
byly v té době v žaltářích zobrazovány. Na duze v mandorle sedí Bůh
Otec a drží kruhovou desku, na níž je poprsí Kristovo. Mezi touto
deskou a tváří Boha Otce se vznáší Duch sv. v podobě bílé holubice.
Na leskle zlatém pozadí po pravé a levé straně Boha Otce jsou bílá
písmena alfa a omega. Rohy mezi obdélníkovým orámováním a man
dorlou jsou vyplněny symboly čtyř evangelistů.
20

Nejeden vzácný rukopis se zachoval v nejstarším ženském klášteře
sv. Jiří na Hradě pražském, založeném v IC. století.a Z biblických
rukopisů jsou to žaltáře, jež byly nepostradatelnou chórovou knihou
řeholnic. Když byl klášter r. 1782zrušen, dostaly se rukopisy různého
stáří a hodnoty do majetku pražské universitní knihovny. ]sou cen
ným dokladem kulturní úrovně kláštera, jemuž v českém životě a vjeho
dějinách připadla úloha tak významná. Nejstarší skupina svatojiřských
knih po stránce výtvarné zapadá ještě do rámce románského. Styl,
jenž ovládá většinu těchto knih, jeví všecky charakteristické rysy ma
lířské práce, vyvíjející se v Evropě pod poslední nadvládou umění by
zantského. Rukopisy jsou různorodé, iluminované od případu k pří—
padu, rukama ne vždy zručných malířů, podle předloh různého pů
vodu a stáří, což nejednou ztěžuje určení doby a místa vzniku ruko
pisu. Českého původu je žaltář z druhé poloviny 13. stol. (universitní
knihovna I H 7) (28). Kodex byl zhotoven buď přímo v klášteře svato
jiřském, nebo pro tento klášter. Usuzuje se tak z iniciály S, kde před
postavami dvou světic klečí jeptiška (3o). Rovněž z druhé poloviny
13. stol. je Svatojiřský žaltář (univ. kn. XII G 8) vyzdobený dvěma
obrazy, Zvěstování Panny Marie a Narození Páně. Je pravděpodobně
domácí prací, která však po stránce malířské nepatří k cenným pracím
dobovým, stejně jako neúplný žaltář univ. knihovny (XII G zob),
v němž mezi iniciálami se vyskytuje obraz sv. Jiří. Vysoká je urně
lecká úroveň Svatojiřského žaltáře, který je též v universitní knihovně
(XIII E 14b). Je z poslední čtvrtiny 12. století; umělecky souvisí
s biblí Erlangenskou a tím s některým střediskemjihoněmeckým. V Če
chách však byl velmi záhy, jak dosvědčují jeho vpisy (kalendarium,
jména zakladatelů prvního kostela a kláštera sv. Jiří na Hradě praž
ském). Pravděpodobně byl napsán pro Čechy, nebo malován přímo
v Čechách, umělcem vyučeným v bavorské škole. Iluminace žaltáře
jsou příbuzné s výzdobou žaltáře Ostrovského, kterému sloužily prav
děpodobně za předlohu. Jsou tu čtyři celostránkové obrazy a čtyři
drobnomalby v iniciálách. Ukřižování a Madona (26) jsou oběma žal
tářům společné. Ve Svatojiřském žaltáři není obraz Nejsvětější Tro
jice, ale jemu příbuzný jiný: Maiestas Christi, Vykupitel v nebeské
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slávě (25). Čtvrtý obraz znázorňuje křest Páně v ]ordáně (27). Vyku
pitel stojí ve vodě modře zbarvené a tak zvlněné, že z vln vynikají
pouze ramena a hlava. Nad hlavou Kristovou se vznáší Duch sv. v po—
době bílé holubice. Kristus se obrací k sv. ]anu Křtiteli, který stojí
na pravé straně. Sv. Jan se pravicí dotýká hlavy Páně a levicí ukazuje
jako Předchůdce na Mesiáše. Za Vykupitelem po levé straně stojí
anděl. Kromě celostránkových obrazů je žaltář vyzdoben figurálními
skupinami, komponovanými do čtyř iniciál. Tak iniciála B (eatus vir)
poskytla umělci dvě plochy, v nichž vylíčil událost ze Skutků apo
štolských (7, 54—59) 0 kamenování sv. Štěpána. Ve spodní ploše zo
brazil umělec vlastní kamenování, v horní pak otevřené nebe a v něm
Syna Božího na pravici Boží.(29) Druhá miniatura v iniciále Q zná
zorňuje smrt Panny Marie, třetí pět ran Krista Pána a poslední obě
tování Isáka.
V první polovině 13. stol. vznikl v benediktinském klášteře v Podla
žicích u Chrudimě kodex, částečně biblický, Gigas librorum9, t. j.
kodex obrovitý, který r. 1648 odvezli Švédové z Čech a dodnes je
ozdobou královské knihovny ve Stockholmu. Bude o něm psáno ještě
později (31—33)
Na sklonku 13. stol. odumíral u nás sloh románský a ze západu
postupovalo k nám umění nové, gotické, které se již projevuje v ilu
minovaných rukopisech kolem roku 1300 a které se bohatě a plodně
rozvinulo v nesčetných biblických rukopisech následujících desetiletí.
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BIBLE DOBY GOTICKÉ

Století 14. a počátek gotické doby je dobou neobyčejného rozma—
chu rukopisné produkce a s ní spojené knižní malby. Nikdy nebylo
pořízeno v Čechách tolik nádherných rukopisů jako právě v tomto
století. Netřeba ani podotýkati, že nejčestnější mí to v této rukopisné
produkci zaujímají opět bible. I když mnoho vzácných rukopisů za
niklo v pozdějších dobách ve válečných bouřích i z nedostatku šetrnosti
a porozumění pro starožitnosti, přece zbytek zachovaných rukopis
ných biblí je dokladem jak naší vysoké kulturní vyspělosti v této době,
tak živého vztahu našich předků k bibli. Byla-li bible v předchozí
době spíše knihou kněží a theologů, stává se v pozdějším středověku
středem zájmu i širších vrstev lidových, laiků, kteří z ní čerpají po
učení a povzbuzení pro svůj duchovní a mravní život. Bible je ne
jenom překládána do národních jazyků, ale je též doprovázena v textu
četnějším obrazem, zesilujícím názor a podporujícím i obrazotvornost
čtenářů bible. Ve 13. století vznikají ve Francii a Anglii obrázkové
bible (biblia pauperum — bible chudých), kde se ilustrace stává sdíl
ným prostředkem myšlenek a vlastní text je zatlačován do pozadí,
stávaje se někdy pouhým doprovodem obrazu.
Umělecký vzhled knihy se podstatně mění. Místo několika celo
stránkových obrazů, jako tomu bylo v rukopisech doby románské,
uplatňují se drobné obrázky, vkládané do iniciál. Obrázkové iniciály,
které byly od 9. stol. ojedinělým zjevem, stávají se obecným pra
vidlem. Iniciála je bohatá figurami, symboly, jsou v ní někdy umisťo
vány i podobizny těch, kdo si knihu objednali. Uplatňuje se nový
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prvek, totiž drobné figurální ozdoby na rozvilinách gotického orna
mentu, zdobícího okraje strany. Jsou to t. zv. drolerie, postavičky
lidské, zvířecí, často i velmi fantastické, jež bývaly sice běžné i v orna
mentice románské, ale v ilustraci gotické knihy jsou až nevázané, stejně
jako v gotickém sochařství.
O iluminovaných gotických biblích jako o celku, jenž se ovšem ne
vymyká obecným zákonům výtvarným, které ovládaly knižní malbu
oné doby, pojednává Dr Fr. Matějíček v „Dějepisu výtvarného umění
v Čechách“ a různých článcích, k nimž přihlíží i tato kapitola.1
Nové, gotické umění pronikalo do Čech jen pozvolna. V době, kdy
se již gotická architektura oprostila od románských prvků a kdy deko
rativní plastika se projevovala gotickým naturalismem, uplatňuje se
ještě v českých zemích byzantinizující sloh románský, a to jak v ma
lířství nástěnném, tak i v knižní malbě. Teprve kolem r. 1300 obje
vují se v naší knižní dekoraci prvky ornamentiky gotické. Obecnému
pronikání gotického ornamentu přispělonavázání styků s Francií a její
knižní produkcí. Vzdáleným ohlasem gotického ilustračního pojetí je
zdrobnění postav v iniciálách evangeliářev knihovně Národního musea
v Praze (XIV A 10) z konce 13. stol., malovaného ještě slohem ro
mánským.a
Nad poměrně nízkou úroveň české produkce, rozvětvené v mnoha
klášterech, vynikla dílna, která pracovala pro královnu Rejčku, vdovu
po Václavu II. a Rudolfu Habsburskěmř V této dílně, kterou králov
na sama vyvolala k životu, objednala rukopisy pro cisterciácký klášter
(snad pro ženský klášter na Starém Brně, který r. 1323 založila). Ze
sedmi známých rukopisů jsou tři biblické, z nichž zvláště vyniká žaltář,
známý pod názvem Brevíř královny Rejčky (34—35). Druhé dva bib
lické rukopisy, dvoudílný lekcionář z r. 1315—16 a žaltář jsou dnes
v Národní knihovně vídeňské. Dílna královny Rejčky podle písma
a miniatur byla o nemnoha členech. Kolem r. 1315—17 byly v ní
zhotoveny knihy, které královna žádala a pak bud dílna zanikla, nebo
opustila své české působiště.“
Podobnou dílnou, která rovněž vznikla na popud členkykrálovského
rodu, byla dílna Kunhuty, abatyše u sv. Jiří, dcery Přemysla Ota
24
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kara II. Příchod Kunhutin do tohoto kláštera je ve znamení snahy
o prohloubení duchovního života a zvýšení kulturní úrovně pomocí
knih. Byly to jednak knihy chorální, jednak knihy literární (díla sv.
Bonaventury, sv. Bernarda), životopisy svatých a různé traktáty. Nej
význačnější ze skupiny Kunhutiných rukopisů, ne sice přímo biblický,
ale s biblickými motivy, je t. zv. Pasionál abatyše Kunhuty,5 po
važovaný za nejdokonalejší památku českého gotického knižního ma
lířství (36, 37, 39; I). Byl psán a iluminován v Praze kolem r. 1320.
Neznámý malíř velkých ilustračních cyklů ovládal dokonale soudobý
kreslířský styl. Perem kreslené obrazy svědčí, že jeho práci řídila vy
nalézavá fantasie, vyvážená uměleckou školeností i tvůrčím nadáním.
Znalec Pasionálu, Dr F. Matějíček, zvláště vyzdvihuje jako příznačný
rys schopnost vyjádřiti citové složky výtvarné představy a naplniti
své ilustrace vřelým pathosem vyvěrajícím z gotické duše, dojaté ži

votem Kristovým a Mariiným. Obrazy Krista a Matky v mystickém
obětí (příl. I) a obraz P. Marie Bolestné jsou umělecké projevy, jimž
není rovno v celém umění světovém té doby.“
V psané knize doby gotické nabývá vrchu čím dále tím více obrázek.
Také v bibli. Knižní ilustrace se stává sdílným prostředkem myšlenek.
Text se stává pouhým doprovodem obrazu. Již v polovině 13. stol.
projevují se tyto tendence ve Francii a ve střední Evropě. Výrazem
těchto snah jsou t. zv. bible chudých (biblia pauperum), kde jsou zná
zorněny vybrané scény z Nového a Starého Zákona. Protějškem každé
scény ze života Ježíše Krista je odpovídající scéna ze Zákona Starého.
Tyto bible bývaly pomůckou nižšího kléru a užívalo se jich při kázání
a vyučování. Těchto biblí se nezachovalo mnoho, poněvadž byly čas
tým užíváním ničeny. Jednou z nejvýznačnějšíchpamátek tohoto dru
hu — Biblia pauperum to však v nejvlastnějším slova toho smyslu
není — nejenom u nás, ale v celé střední Evropě, je bible Velislavova
z poloviny 14. stol. Pracovalo na ní několik kreslířů a má více než
700 perokreseb, částečně kolorovaných (38, 40, 41). Je dnes uložena
v Národní a universitní knihovně v Praze a je nazývána Velislavovou
po svém objednateli, patrně notáři kanceláře Karla IV. V této obraz
kové knize, která je zčásti obrázkovou biblí, ke starozákonním cyklům
; Bible
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biblickým (Genesis, Exodus, Daniel, ]udicum, Judith) je připojen
i cyklus o Antikristovi, úryvky z cyklu pašijového, Skutků apoštol
ských, Apokalypsa a legenda o sv. Václavu" Jinou knihou tohoto
typu obsahující Bibli chudých je Liber depictus; pochází z Krumlova
a dnes je ve vídeňské Státní knihovně.
Do čtyřicátých let byla česká knižní (a také biblická) malba závislá
na knižním umění západním a nepřesahovala mnohdy úroveň prů
měrného řemesla. Ve čtyřicátých letech 14. stol. dostává se knižní
malbě plodných námětů z Italie, k níž se české země v době Karlově
vížísilným kulturním poutem. Pobyt českýchstudentů a kleriků v Italii,
dovoz italských knih k nám, přispívá zprvu k napodobování cizích
předloh, později je projevením se nového stylu českých iluminátorů.
Takovou předlohou českým iluminátorům byla na př. Bible kapitulní
knihovny pražské (A 135/1) (43). Vlašský sloh zvítězil za arcibiskupa
Arnošta z Pardubic, který se vrátil do Čech po studiu v Bologni, Pa
dově a pobytu v Avignonu, prosycen kulturou těchto světových stře
disk. Není možno vypočítávat všechny bible, které u nás vznikly v dru
hé polovině 14. stol. S hlediska gotické malby je pozoruhodný evan
geliář iluminovaný Janem z Opavy, lanškrounským farářem (z r. 1368),
dnes v Národní knihovně ve Vídni; Jan z Opavy využívá iniciál k de
koraci celých stran, zjev to v gotické knižní malbě ojedinělý (42, 44).
]iná bible, již z počátku 15. stol. (z r. 1402),je dnes v Antverpách (mu
seum Plantin Moretovo), je to bible, kterou dal zhotovit rnincmistr
Konrád z Vechty. Bibli zdobili čtyřiiluminátoři aje vynikající ukázkou
směru, který vládl v knižní malbě v první čtvrti 15. stol. (sklony k jed
noduchosti). Bibli objednal Konrád z Vechty, milec Václava IV., patr
nějako dar králi za udělení úřadu mincmistrovského. Čtyři iluminátoři
se svými pomocníky pracovali asi současně, jak lze usuzovati z nedo
končených prací prvního dílu (bible má dva díly). Mistr každé dílny
nakreslil perem komposici obrázků, pomocníci malovali pozadí, pod
malovávali obrázky, mistr dal pak obrázku podobu konečnou. Umě
lecká úroveň nebyla v těchto dílnách stejná. Ostatní mistry předstihl
mistr dílny třetí, který ilustroval bibli od knihy ]osue až po druhou
Samuelovu. Mistra, který vynikal školením i nadáním řadí Antonín
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Matějček k nejvýznačnějším zjevům české malby knižní celé periody
karlovské a Václavské.s
V době Václava IV. dosáhla knižní kultura svého vrcholu." Tehdy
vznikly nádherné rukopisy proslulé Václavovy knihovny, mezi nimiž
vyniká německá obrázková bible krále Václava. (45—48) Druhý sňatek
Václava IV. se Žofií Bavorskou dal podnět k překladu bible do něm
činy, který měl být svatebním darem novomanželům. Z popudu bo
hatého pražského patricije Martina Rotleva pracovala celá skupina
iluminátorů na výzdobě šestidílné bible, která ——
ač německá — vznikla
u nás a stala se daleko největším dílem českého umění iluminátorského
a nebyla již předstižena žádným dílem soudobým. Původce překladu,
Rotlev, dal v čelo bible modlitbu, aby se dožil dokončení bible. ]eho
prosba se ne3plnila. Nový Zákon již přeložen nebyl. Bible je dnes ve
Státní knihovně ve Vídni. V rukopisech prvního desetiletí 15. stol.
se projevují iluminátoři i jako znamenití malíři. Umělecky hodnotný
je z té doby žaltář Roudnický (Kapit. knihovna Cim. 7), který býval
původně majetkem řeholních kanovníků roudnických, a latinská bible
Kapitulní knihovny (A XV), jejíž obrazy Stvoření světa jsou malovány
rukou dokonale školenou.
V bibli dopsané r. 141I pro staroboleslavského probošta Františka
(knihovna ve Štuttgartu) se projevuje zápas staré tradice s novým
dekorativním stylem. Starý Zákon je vyzdoben iluminátorem (nebo
skupinou iluminátorů) ve stylu blízkém době okolo r. 1400, kdežto
iluminátor Nového Zákona přísluší pokolení, jež vyrostlo v ovzduší
uměleckého nazírání a cítění dílny Vavřince z Klatov. V dekoraci této
části bible vítězí štíhlé, plazivé stonky, uplatňuje se již útlý, členitý,
rozvětvený akant, květ nabývá své složité, již poněkud naturalistické

podoby)o
Zručnou rukou, nikoliv však umělecky tvořivou je vyzdobena česká
bible první recense, bible Litoměřicko-Třeboňská (viz str. 12). ]ejí
miniatury jsou dílem nestejně školených rukou a nestejné umělecké
úrovně. (So—56; VI)
V době husitské nabývá bible vrchu nade všemi ostatními druhy
knižní produkce. Jsou to jak bible latinské, tak bible české, které po
3'
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stupně převažují bibli latinskou. Po stránce umělecké — pro kulturní
isolaci Čech v době válek husitských — zachovávají archaistickou tvář
nost stylu počátku 15. stol. a ještě v polovině tohoto století se v Če
chách pracovalo překonaným slohem(řemeslně ustáleným), který nále
žel době vývojově dávno prošlé. Ale i v této době se vyskytují exemplá
řenadprůměrné ceny. Z nejznámějších jsou: Bible Olomoucká z r. 1417
(universitní knihovna v Olomouci I A/I, II) o níž bylo již psáno na
str. 14. (57—59) Pokud jde o malířské provedení představují obrazy
této bible malířskou mluvu své doby, dosaženou ve tvaru poněkud
rustil—ralisovaném.11Bible Boskovská let 1420—1430 (v universitní

knihovně v Olomouci (III/3)12 je dokladem, že nechybělo u nás ilu
minátorů, kteří dovedli obohatiti dobovou knižní malbu novými hod
notami malířskými. (60—62)Přípisy na prvním a posledním listě dávají
nahlédnouti do osudu kodexu. Zjišťujeme z nich, že r. 1565 daroval
bibli Václav Černohorský z Boskovic a na Třebové Jindřichu Reychn
bochovi, svému úředníku na Třebové, načež již přípisky r. 1597 ji
zaznamenávají jako majetek hraběnky de Thouar ( ?) v ]aroslavicích.
Od ní získali bibli pro knihovnu svého kláštera brněnští jesuité (1604),
odkud při rušení klášterů Josefem II. se dostala do bývalé lycejní
knihovny v Olomouci. Vjednom dílu obsahuje celou Vulgatu (537listů).
Malířská výzdoba rukopisů pozůstává z 89 miniatur, počítaje v to pět
ornamentálně malovaných iniciál.
Nad průměr dobové práce vyniká rozměrná bible Vatikánská, zvaná
také biblí Kristiny Švédské (po r. 1430); v ní jako v ostatních biblích
té doby, je položen důraz na výzdobu počátku Genese, zabírající dvě
strany knihy. (63—64)
V rozsáhlé produkci knižní malby druhé čtvrtiny 15. stol. tvoří
bible obsáhlou skupinu. Typickým produktem doby — spíše shrnu—
jícírn v neobvyklé úplnosti výtěžky dosavadního vývoje, než dílem
vývojově plodných podnětů — je nákladná česká bible táborského
hejtmana Filipa z Padeřova.13 Dnes je ve Státní knihovně ve Vídni.
Její význam není ani tak umělecko historický jako kulturně historický.
Průměmou řemeslnou dobovou prací je latinská bible a český Nový
Zákon ve Vídeňské státní knihovně (cod. 1217 a cod. 3304) i latinská
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bible Zahaňská ve Wroclawi. Mezi četnými biblemi druhé poloviny
15. století vyniká český Starý Zákon universitní knihovny v Praze
(XVII A 34), jehož výzdoba zůstala nedokončena. Od ostatních biblí
se liší tím, že neobsahuje obrazů Stvoření. ]en trůnící Hospodin je
vyobrazen na počátku Genese. (65) Miniatury svědčí o školeném ma
líři, který ovládal i složitý obraz skupinový, jak dokazuje perokresba
bitevního výjevu pod textem na fol. 115. (66—67) Krásně a pečlivě
je vypravena latinská bible Šellenberská (Strahovská knihovna) psaná
v pol. 15. stol. písařem Petříkem pro staroměstského měšťana Miku
laše od Tří lící; má na osmdesát iniciál. Česká bible téže knihovny
z doby poděbradské, odpovídá svou výzdobou nízké úrovni dobové

práce."
Jednodušší a co do objemu malá je pergamenová bible Táborská
(univ. knih. XVII A 10). Stará tradice, kterou zaznamenal B. Balbín,
označila za písařku bible táborskou mlynářku. Legenda je však ne
pravděpodobná, protože celkem pečlivá úprava a výzdoba rukopisu
ukazuje spíše na ruku dovedného řemeslného písaře než na prostou
ženu. (68)
I když knihtisk odsunoval do pozadí rukopisnou knižní produkci,
rozměrné mešní knihy a kancionály byly opisovány ručně a vedle prv
ních biblických tisků zachovala se ještě celá řada ručně psaných, vět
šinou již jen českých biblí z druhé poloviny 15. stol. ]eví se v nich
záliba ve formách velkého měřítka a v objemných tvarech. Z biblí
této doby budtež jmenovány nejvýznačnější: BiblePernštejnská (Praha,
univ. knih. XVII A 7), (69—70), Dlouhoveského (Praha, univ. knih.
XVII A 37), (71), Bočkova (Brno, kraj. arch. Mr 121), (72), Miku
lovský Starý Zákon (Brno, univ. knih. Mk 2), (73—74), Hodějovského
(Praha, univ. knih. XVII A 30), Moskevská (Moskva, Ross. Istor.
Muzej.), Šafhúzská (Schafhausen) a Kladrubská (Praha, univ. knih.
XVII A 29), jejíž písař i iluminátor byl jednou a touž osobou, jak
o sobě v bibli zaznamenal:
„Kdož tyto knihy psal,
tenž jest také illuminoval“.
Nový, mohutný rozmach českébible nastává vynalezením knihtisku.
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CIZÍ BIBLE U NÁS A NAŠE BIBLE V CIZINĚ

Nejenom bible vzniklé u nás, ale i bible — nebo jejich části — jež
sice nejsou našeho původu, ale od staletí jsou u nás s láskou a pečli
vostí uchovávány a nerozlučně spjaty s naší kulturou, jsou také vý
mluvným dokladem lásky našeho národa k bibli.
Nejrůznějšími cestami se dostávaly do našich zemí vzácné biblické
rukopisy. Někdy si můžeme o těch cestách učiniti představu z pozná
mek a zápisů v kodexu samém, nebo na jeho přídeští, ale většinou jsme
odkázáni na pouhé dohady. Tak Otec vlasti Karel IV., získav vzácný
rukopis evangelia sv. Marka, vlastní rukou vepsal do kodexu jak ru—
kopis získal. (6) Nejeden rukopis se dostal do našich zemí s kněžími,
kteří k nám přicházeli hlásat křesťanství. Nejstarší zprávu o dovozu
knih máme v legendě o sv. Václavu, kdež se praví, že kněží a žáci,
přicházejíce z Bavor, vezli s sebou i knihy. Nejeden rukopis se dostal
do našich zemí vzájemným stykem klášterů. V r. 1292 opati cister
ciáckých klášterů koupili v Paříži rukopisy za peníze, darovené k to
muto účelu králem Václavem. Vzájemným stykem cisterciáckých kláš
terů se k nám asi dostala i několikadílná bible kláštera ve Vyšším Brodě
(nyní ve správě Státní vědecké knihovny v Čes. Budějovicích MS
CLVII). (Příl. V.) Víme, že biskup Jan z Dražic přivezl s sebou
2 Avignonu knihy, z nichž mnohé byly darovány klášteru roudnické
mu. Klerici a studující na cizích, hlavně severoitalských universitách,
přinášeli s sebou do Čech knihy všeho druhu, mezi nimiž jistě nechy
běly ani bible. Kodexy přinesené k nám z ciziny nejednou pak slou
žilyjako vzor českým iluminátorům přijejich práci. Takovým vzorem
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vlašského původu byla na př. bible malého formátu, dnes uložená
v kapitulní knihovně pražské (A 135/1).
K nejvzácnějším biblickým památkám cizího původu náleží latinské
evangelium sv. Marka ze 6./7. stol., chované ve svatovítském pokladu.
(4, 6) Dlouho bylo mylně považováno za vlastní rukopis evangelisty
sv. Marka.
Tento — třeba nikoli prvopis evangelisty sv. Marka — přece velmi
starý a vzácný rukopis se dostal do Prahy za Karla IV. Ve 14. století
byl uložen jako vzácná relikvie v chrámovém pokladu vAkvileji v se
verní Italii. Tradovalo se o něm, že byl napsán vlastní rukou sv. Marka,
který při svém odchodu z Akvileje odevzdal rukopis svému nástupci
sv. Hermagorovi. Rukopis spatřil na své korunovační cestě na podzim
r. 1354 Karel IV. a vyžádal si jeho část pro katedrálu sv. Víta. Získání
tak vzácného rukopisu umožnilo Karlu IV., že tehdejší akvilejský pa
triarcha Mikuláš z Luxemburku byl nevlastním bratrem Karla IV.
a právě vlivem Karlovým dosáhl hodnosti akvilejského patriarchy.
Císař obdržel z kodexu, který měl pět osmilistových složek, dvě zá
věrečné složky. Folia, která Karel IV. získal, obsahují vylíčení Kris
tova utrpení (Mr 12, 21—16, 20). Karel IV. pak na poslední folio
vlastnoručně vepsal legendární historii rukopisu, i jak získal část ko
dexu pro katedrálu sv. Víta. S rukopisem vypravil do Prahy zvláštního
posla s příkazem, aby veškeré duchovenstvo slavně uvítalo vzácnou
relikvii před městskými branami. Dal také příkaz, aby se vždy o veli
konoční neděli četlo evangelium v katedrále přímo z tohoto staroby
lého rukopisu. Tento zvyk byl v katedrále sv. Víta skutečně dlouho
zachováván a když později zanikl, býval kodex alespoň několikrát do
roka kladen na hlavní oltář k uctívání. Dík pečlivému uložení v kate
drále sv. Víta, zachovala se pražská část evangelia až do dnešní doby
v dobrém a čitelném stavu.
Nebyl už tak šťastný osud prvních čtyřiceti listů kodexu, které po
rozdělení rukopisu zůstaly v Akvileji. V r. 1409 za bouří, prováze
jících válečné události, dopravili akvilejští kanovníci kodex do Friuli,
hlavního města furlandského vévodství. Když r. 1420 obsadili Be
nátčané západní Furlandsko, benátský vévoda Thomasso Mocenigo,
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domnívaje se, že jde o rukopis psaný rukou sv. Marka, odvezl kodex
do Benátek. I v Benátkách, jako kdysi v Praze, byl rukopis slavnostně
očekáván a ve vyzlacené schránce uložen v chrámu sv. Marka. Zde
však utrpěl rukopis vlhkostí, pergamenové listy se slepily a písmo se
stalo nečitelným.
Obě části evangelia, benátská i pražská, až do sklonku 17. stol., byly
považovány za rukopis sv. Marka. První, kdo touto tradicí otřásl, byl
Giusto Fontanini(1666—I736)1a později náš ]osef Dobrovský(1778).*
Fontanini totiž zjistil, že v pergamenovém rukopise, chovaném ve
Friule a obsahujícím evangelium sv. Matouše, Lukáše a Jana, chybí
evangelium sv. Marka, které však původně (jak svědčila poznámka
na konci Matoušova evangelia) v kodexu bylo. Fontanini přišel na
myšlenku, nebylo-li snad právě z tohoto kodexu vyňato benátské a praž—
ské Markovo evangelium. Poněvadž benátská část pro svůj zetlelý
stav nebyla jako důkaz k potřebě, vyžádal si z Prahy okreslení ukaz
kové stránky, a když ji obdržel a srovnal písmo i stejnou úpravu strá
nek (na listu dva sloupce po 19 řádcích), došel k závěru, že benátský
a pražský rukopis jsou původně součástí jednoho a téhož, t. j. Friul
ského rukopisu a že tudíž tyto zlomky nejsou prvopisem evangelisty
sv. Marka.

Nebudu zde líčit výměnu názorů mezi protivníky a obhájci frag
mentu jakožto originálu sv. Marka. Budiž pouze poznamenáno, že to
byl Josef Dobrovský, který r. 1778 vydal pražský zlomek a kriticky
se postavil proti obhájcům fragmentu jako prvopisu sv. Marka. Více
o této otázce nalezne čtenář v V. sv. spisů Josefa Dobrovského, vyd.
Československou akademií věd v Praze 1953 (Fragmentum Pragense
euangelii s. Marci). I když tento starobylý latinský rukopis není psán
rukou sv. Marka (sv. Marek psal řecky), přece je kodex starou a vzác—
nou biblickou památkou, úzce spjatou celých šest století s naší vlasti
a je dokladem úcty našich předků k Písmu svatému.
Méně známa je historie jiných biblických rukopisů, které vznikly
mimo naše země, alejiž od staletí jsou zde uchovávány. Tak v knihovně
pražské metropolitní kapituly je vzácný rukopis evangeliáře z 9. stol.,
asi korbejského původu (7—9); a na Strahově, rovněž z 9. stol., t. zv.
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evangeliář Strahovský, jenž náleží do skupiny nádherných knih, psa
ných zlatem. ( IO—I I) Oba evangeliáře byly u nás ve 14. století ná
kladně svázány. Svatovítský evangeliář3 do měděných desek, posá
zených hojnými polodrahokamy a křišťálovýmischránkami na relikvie,
a evangeliář Strahovský do dřevěných desek, potažených černým sa
metem a vyzdobených také polodrahokamy a silně pozlacenými soškami
Krista a svatých. Svatovítský evangeliář má 244 listy. Po předmluvě
sv. ]eronyma na osmi listech jsou přehledné tabulky „canones“ kapitol
čtyřevangelií. Jsou upraveny na způsob vkusných románských arkád.
Nad celou řadou arkád klene se oblouk jenž uzavírá celek; na jeho
stranách je vždy po jedné zvířecí postavě (pávi, čápi, kohouti a j.).
Na počátku každého evangelia jsou celostránkové obrazy proti sobě;
z nich první znázorňuje některý výjev se vztahem k evangeliu, druhý
pak příslušného evangelistu.
Písmo svaté bylo opisováno nejenom do mohutných foliantů velkým
písmem, ale i do knížek nepatrných rozměrů a drobounkým písmem,
těžko čitelným pouhým okem. Jsou to t. zv. „nejmenší bible“ (bible
„minima“). Bible tohoto druhu francouzského původu ze 13./14.stol.,
nepatrných rozměrů 13 x 9 cm, náleží ke skvostům rukopisného od
dělení (VIII H 78) pražské universitní knihovny.
To je jen několik málo ukázek vzácných biblí, které před staletími
se dostaly do naší vlasti. Daleko více je však vzácných rukopisů, které
v našich zemích vznikly, ale nepřízní doby byly odvlečeny do ciziny,
kde jsou chloubou knihoven a museí.4
Kulturně historicky významnou naší památkou v cizině je evan
gelium — t. zv. evangeliář Remešský5 -— na něž prý přísahali fran—

couzští králové při korunovaci. Historie tohoto kodexu je pestrá. První
část rukopisu je cyrilská. Ve středověku se věřilo, že ji psal sv. Prokop,
opat sázavský; je to však jihoruský rukopis ze 12.stol. Patrně Karel IV.
získal tento cyrilský rukopis pro slovanský klášter Emauzy, který za
ložil.

V Emauzích, kam Karel IV. povolal slovanské mnichy, byla pak
roku 1395 hlaholicí napsána druhá část s epištolami a evangelií pro
29 svátků, v nichž měl emauzský opat pontifikální mši svatou. Oba
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rukopisy byly pak svázány v jednu knihu do nádherných desek, zdo
bených zlatem, stříbrem, drahými kameny a ostatky svatých. Stalo se
tak z úcty k první, cyrilské části, darované Karlem IV., která byla
mylně považována za rukopis sv. Prokopa. V polovině 15. století se
dostal rukopis do Cařihradu, snad jako dar českého poselstva, které
vyjednávalo s cařihradským patriarchou o sloučení českých kališníků
s východní církví. O sto let později koupil rukopis remešský kardinál
Karel Lotrinský a přinesljej do Francie, kde prý se stal korunovačním
klenotem, na který přísahali francouzští králové při korunovaci. Není
však jisté, byl-li skutečně tento kodex pro svou nádhernou vazbu
posvátným obřadním předmětem. Za francouzské revoluce se stal ru
kopis nezvěstný, až r. 1835 zbavený drahokamů a ozdob byl nalezen
v městské knihovně remešské. Dodnes je v této knihovně, svázaný
do dubových desek, potažených marokánskou koží. (2)
Bolestnější byl osud jiné vzácné naší biblické památky, t. zv. Lesko
vecké, také Drážďanské bible. Byla to jedna ze čtyřnejstarších českých
biblí z konce 14. stol. Původně byla majetkem vladycké rodiny Les
kovců; později se dostala do královské knihovny v Drážďanech. Za
první světové války stihl tuto vzácnou památku žalostný osud. Před
vypuknutím války byla zapůjčena do Lovaně k ofotografování pro
vědecké účely. Při požáru lovaňské knihovny za obléhání města byla
spálena s jinými cennými památkami. (49)
Mnoho vzácných rukopisů bylo od nás odvezeno do Švédska za
třicetileté války. Také několik biblí. Některé z nich, jako bible Boč
kovská (72) a Lobkovická, přičiněním B. Dudíka, byly r. 1879 záměnou
vráceny Zemskému archivu brněnskému. Jiná z těchto biblí, nazývaná
dnes biblí Kristiny Švédské, (63—64) byla kolem r. 1650 věnována
touto královnou knihovně vatikánské, kde je dosud (viz str. 28).
Avšak nejzajímavějším rukopisem odvezeným do Švédska, je t. zv.
Kodex Gigas (obrovitý), zváný též ďábelský.s Tento kodex, který je
v českých kulturních dějinách významnou památkou, Vynikající nad
průměr běžné produkce knižní a malířské, vznikl v první polovině
13. století v malém benediktinském klášteře v Podlažicích. Obrovi
tým (Gigas) je nazýván pro své rozměry; průměrná velikost listů je
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490 ><893 mm. Není to však ojedinělá památka tohoto druhu, neboť

kodexy,většinoubible,mimořádnýchrozměrůseobjevujíhlavněvLom
bardii od 11. stol. Důvody a okolnosti, za nichž kodex vznikl, zů
stanou asi navždy utajeny a není divu, že fantasie středověkého člověka
je opředla pověstí. Kniha, na svou dobu div nevídaný a neslýchaný,
nemohla v představě lidu vzniknout z vůle pouhého člověka. A tak
pověst, šířící se po celém kraji, pravila: Mnich podlažického kláštera
zhřešil. Má být zazděn. Chce vykoupit svoji vinu a činí slib, že za
jedinou noc napíše největší knihu světa. K půlnoci poznává, že na
dílo nestačí. Volá na pomoc ďábla, zapíše mu svou duši a ten knihu
dokončí. Mnich je zachráněn, z vděčnosti vymaluje dábla do knihy,
ale od té chvíle nemá na světě stání. Prchá 3 místa na místo, až po
dlouhém bloudění klesá před sochou Bohorodičky a prosí ji za spásu
své duše. Matka Boží vyslyší jeho prosbu a posílá anděly, aby se dali
s ďáblem v zápas. Archanděl Michael vítězí nad dáblem a mhich
umírá usmířen s Bohem. To je ovšem pouze legenda, podobná legen—
dám, kterými jsou opředeny i jiné, cizí kodexy podobných rozměrů.
Z podlažického kláštera, podle zápisu z r. 1295, byl kodex před
tímto letopočtem odevzdán cisterciáckému klášteru v Sedlci. Odtud
se souhlasem podlažických benediktinů, vykoupil kodex břevnovský
Opat Bavor (1290—1332), který budoval klášterní knihovnu. Patrně
za husitských válek byl kodex odvezen do bezpečného Broumova.
V mateřském Břevnově však na kodex nezapomněli. Opat Martin,
patrně na nátlak císaře Rudolfa, vyžádal si 1. 1594 vrácení kodexu.
Kniha asi přešla přímo do Rudolfových sbírek, neboť v Břevnově
o ní není zmínky. R. 1648 byla odvezena do Švédska, kde objevil
kodex Josef Dobrovský r. 1792 za své cesty Švédském a Ruskem. Ve
štokholmské královské knihovně je uložen dodnes. (31) Obsah kodexu
není pouze biblický. Vedle částí bible (fol. o—118 části Starého Zá
kona; fol. 253—286 Nového Zákona) obsahuje Starožitnosti a Židov
skou válku Josefa Flavia, Kosmovu kroniku a j. Kodex je cenný i po
stránce textově kritické. Latinský text Skutků apoštolských a Zjevení
sv.Jana není zněnímVulgaty, nýbrž textem, který byl v Církvi v užívá
ní ještě před Vulgatou. Text ostatních knih je všakjiž zněním Vulgaty.7
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Kodex je vyzdoben jednak velkými celostránkovými iniciálami, jed
nak velkým počtem iniciál menších. Na fol. 289je schematická sestava
architektury jakéhosi středověkého města (32) a na fol. 290 komposiční
protějšek s postavou ďábla. (33) Zobrazení má pravděpodobně vztah
k Apokalypse. Město znázorňuje nebeský Jerusalem — Církev, jak
o tom mluví Apokalypsa. Protějšek pak svůdce, který ohrožuje ne
beský Jerusalem — Církev. Kodex je i nadmíru cenným dokladem
pro dějiny českého jazyka. V kodexu je totiž dochován český nekro
log,a v něm je zaznamenáno přes 750 osobních jmen českých, mnohá
v rozličných pádech. České úmrtní zápisy byly do tohoto nekrologu
připsány na počátku 13. stol., sahají však do druhé poloviny 12. stol.
Kodex je právem označován jako středověká kulturní a umělecká pa
mátka vynikající nad průměr běžné produkce knižní a malířské.o
Nejeden vzácný biblický rukOpisje dnes ve Vídeňské státní knihovně.
Ze skupiny rukopisů, zhotovených v dílně královny Rejčky,je to dvoj
dílný Lekcionář z let 1315—16 (cod. 1773, 1772), který podle zápisů
dala zhotovit královna „aby bylo stále vzpomínáno jí, živé nebo mrtvé,
a jejího rodu, at bude darována kniha do kteréhokoliv kláštera“ a Žal
tář (cod. 1774). Vzácnou památkou ze skupiny Biblí chudých je Liber
depictus (cod. 370), pocházející z Krumlova. O evangeliáři, který na
psal a vyzdobil lanškrounský farář Jan z Opavy (cod. 1182) pro někte
rého rakouského vévodu r. 1368, bylo již psáno v předchozí kapitole,
stejně jako o výpravné šestidílné bibli Václava IV. (cod. 2759—2764)
a o latinské bibli a českém Novém Zákonu (cod. 1217 a cod. 3304).
Významu spíše kulturně historického než umělecko historického je
bible Filipa z Padeřova. Je to bohatě vypravená bible svědčící o tom,
že objednatel Filip z Padeřova, táborský hejtman, jak je jmenován na
poslední straně knihy, nešetřil nákladu. Písařem bible byl Jan z Prahy,
řečený Aliapars, a dík jeho zápisům v bibli samé, můžeme krok za
krokem sledovati jeho práci. Bibli začal opisovati někdy na počátku
r. 1432 a teprve 28. června 1435 dokončil knihu, podav v explicitu
zprávu o svém zákazníku i o sobě. O iluminátoru knihy není v expli
citu zmínky aje pravděpodobné, že písařJan byl sám též iluminátorem
bible. Osudy bible po r. 1435 unikají našemu poznání, ale z dobře
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zachovaného stavu knihy můžeme usuzovat — jak se domnívá ]. Do
brovský — že byla v rukou lidí milujících bibli a že asi prostřednictvím
Českých bratří dostala se do vlastnictví Karla staršího ze Žerotína,
který dal knihu okolo r. 1600 převázati. Někdy v 18. stol. byla při
vezena do Vídně rytířem Strakou, z jehož pozůstalosti byla zakoupena
dvorní knihovnou vídeňskou.10
Ve dvorní knihovně v Mnichově (cod. lat. 18002/3) je dvoudílná
gotická bible, kterou psal v letech 1338—41 augustinián Václav, člen
konventu sv. Kříže Většího v Praze. Ve Stuttgartě je bible starobo—
leslavského probošta Františka z r. 1411. V Antverpách (museum
Plantin-Moretovo) latinská bible, pořízená r. 1402 mincmistrem Kon
rádem z Vechty. Ve Wroclavi je latinská bible Zahaňská a románský
žaltář, pocházející z třebenického kláštera.
Výše uvedené rukopisy byly většinou bible latinské. I když jejich
ztráta je pro nás bolestná, ještě bolestnější je ztráta biblí českých.
Mimo území našeho státu je jich dosud celá řada. Vedle jmenované
bible Kristiny Švédské, Padařovské a Vídeňského Nového Zákona to
jsou: Bible cisterciácká (1456) od r. 1929 v New Yorku (Pierpont
Morgan Library 752), Moskevská (Moskva Ross. Istor. Muzej.) a Šaf
húzská (Schafhausen). Úplný fotografický snímek této bible byl da
rován universitní knihovně v Praze. V Budapešti je Nový Zákon Do
brovského (1417). ]iný rukopis českého Nového Zákona z 15. stol.
je od r. 1645majetkem universitní knihovny oxfordské, která má dnes
jméno po svém zakladateli Tomáši Bodleyovi — Bibliotheka Bodleiana.
Krásně psaný kodex je r. 1638 uváděn jako majetek knihovny arci
biskupa anglikánské církve Viléma Lauda, vášnivého sběratele ruko
pisů. Jsa věrným stoupencem krále Karla I., stal se obětí revoluce.
S jeho knihovnou, která byla odevzdána Bodleianě, přešel do této
knihovny i náš Nový Zákon. V nejnovějším soupisu českých biblí
z r. 1952 ve Věstníku české akademie věd a umění (č. 3) je uvedeno,
že rukopis je nezvěstný. Na štěstí však zpráva, jak vyšetřil Dr F.
M. Bartoš,") byla mylná a vzácný rukopis, který před třemi staletími
nalezl útočiště v Anglii, přestál i nebezpečí — jako již častěji za pět
století svého trvání — poslední hrozné války.
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To je několik ukázek z historie našich biblí, zavátých nepřízní doby
mimo naše země, kde vznikly. Snad nebude ojedinělá radostná sku
tečnost, které jsme byli svědky v nedávné době, kdy u příležitosti
podepsání kulturní dohody mezi Polskem a Československem na rok
1955 byly z Polska vráceny staré české rukopisy a tisky jako dar česko
slovenskému lidu. Ze vzácných památek, které nám byly datovány,
byl nejstarobylejší památkou pergamenový, bohatě zdobený rukopis
českého překladu bible z r. 1440. Bible obsahuje část Starého Zákona.
Podle dřívějších majitelů je známa pod jménem bible Zamojských.
Kéž by se i jiné vzácné biblické památky, které jsou kusem naší historie
a svědkem vyspělé kultury našich předků, také vrátily do vlasti, kde
je vytvořila láska.
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ČESKÉ PRVOTISKY BIBLICKĚ

S vynálezem knihtisku souvisí nový rozmach české bible.1 Již za
necelá dvě desetiletí po vytištění první větší tištěné knihy světa
Guttenbergovy 42řádkové bible (1452—55) — vyšla v Plzni první
tištěná česká kniha, jedna z nejoblíbenějších knih té doby, Kronika
trojanská (r. 1468). A již druhým českým prvotiskem, je tisk biblický,
Nový Zákon (bez udání místa tisku), který byl pravděpodobně vy
tištěn již r. 1475! (75) Jméno tiskaře neznáme, označil se jen signe
tem, tiskařskou značkou, na konci knihy.“ Text Nového Zákona ob
sahuje 209 listů, je sázen do dvou sloupců po 36 řádcích. Tiskař tohoto
Nového Zákona zavádí do českých zemí nový formát tištěné knihy,
foliový, a nové typy české bastardy, která je odvozena ze souvěkého
českého písma rukopisného. Podobně jako tiskař inkunabule z r. 1468,
i tiskař tohoto Nového Zákona napodobuje písmem a úpravou svou
rukopisnou předlohu.
Každá nová technika, než si najde vlastní tvary, převezme tvary
předešlé techniky; tak i tištěná kniha převzala při svém vzniku vnější
úpravu knihy rukopisné. První tištěné bible jsou myšleny jako ná
hrada rukopisu; ručně malované iniciály, rubriky, někdy dokonce i ma
teriál, na němž byly tištěny (pergamen), měly toto zdání prvním tis
kům dodati. Prvotisky napodobujíce rukopisné knihy, neměly zpra
vidla titulního listu; začínaly většinou slovy: „Počíná se . . .“ (latinsky:
Incipit) a končily slovem „Skonává se . . .“ (latinsky: Explicit). V tomto
explicitu se pak někdy vyskytovalo jméno tiskařovo, místo a rok vy
tištění knihy. Asi v šedesátých letech patnáctého století se objevily
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v tištěné knize první ilustrace do dřeva řezané, nevalné umělecké
úrovně. Byla to zpravidla práce řemeslníků, kteří dosud kreslili a řezali
do dřevaobrázky určené pro trhovou potřebu. Teprve časem a růstem
významu tištěné knihy zvyšovala se i hodnota dřevorytů a přibývalo
ilustrátorů, kteří se snažili přiblížit dřevoryt umělecké práci své doby.
V tištěných knihách 15. a 16. století, i když byly tištěny na různých
místech a v různých tiskárnách, vyskytuje se nejednou stejný obrazový
materiál, což je dokladem putování štočků a jejich vzájemného zapůj
čování mezi tiskařskými dílnami. Dřevoryty, které měly z počátku
nahrazovati bohatství iniciálek a drolerií, byly často prováděny jen
v hrubých obrysech, aby iluminátor měl dosti místa obrázky ručně
okolorovat. V prvních tištěných knihách byl vůbec ještě značný podíl
iluminátora. Prvotisky, jež mají jen jedno písmo, bylo třeba doplňovat
prací malířů a kresličů, kteří malovali začáteční písmena. Tak v první
tištěné české bibli z r. 1488 jsou začáteční písmena odstavců vyzdo
bena střídavě červenou a modrou barvou a někdy v textu i barvou
žlutou.

Než, vraťme se, po těchto několika poznámkách o charakteru prv
ních tištěných knih, k dalším biblickým inkunabulím, t. j. tištěným
biblím, až do r. 1500. I třetí český prvotisk (inkunabule) je tisk bib
lický. Je to t. zv. Dlabačův Nový Zákon, nazvaný tak podle knihovníka
strahovského kláštera B. ]. Dlabače (1758—1828), který r. 1816 na
lezl torso neznámého tisku Nového Zákona. Protože v tomto tisku
chybí začátek i konec, jsme odkázáni jen na dohady. ]e kladen před
rok 1487. Písmo této inkunabule je opět bastarda českého původu
a upomíná více na tiskaře Kroniky trojanské než na tiskaře Nového
Zákona z r. 1475. Neúplnost výtisku ztěžuje posouzení a určení doby
tisku.
Pouze Nový Zákon byl do r. 1500 vytištěn ještě jednou, a to r. 1498
ve známé tiskárně Severýnově, která byla v 15. stol. největší tiskárnou
v českém království. Troji vydání Nového Zákona v lidové řeči, který
se jinak tiskl pro kněze latinsky, je něčím velmi vzácným, neboť do
r. 1501 se setkáváme s tištěnými překlady Nového Zákona jen ještě
u dvou národů: u Němců a Francouzů. Obecným zvykem bylo vy
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dávati do r. 1501 v národních jazycích bud bibli celou, nebo z bible
samostatně žaltář.
Žaltář byl vytištěn dvakrát. Roku 1487 na Starém Městě pražském
u tiskaře ]onaty z Vysokého Mýta, který byl vlastencem své doby
a vydal Žaltář „ku poctivosti jazyka českého“ ; a v r. 1499 u plzeňského
tiskaře Mikuláše Bakaláře. Protože žalmy tvoří značné procento prvo
tiskové výroby a byly oblíbenou modlitební příručkou,je dvojí vydání
žaltáře v době inkunabulí vysvětlitelné.
Máme dokonce i dva prvotisky celých biblí, jejichž tisk si vyžádal
pochopitelně velkého nákladu. První inkunabulí je bible Pražská, vy
tištěná r. 1488 v staroměstské tiskárně Jana Kampa, nákladem měš
ťanů Jana Pytlíka, Severina Kramáře, ]ana od Čápů a Matějě od
Bílého lva, kteří, jak se praví v explicitu na konci Nového Zákona,
„prohlédajíce napřed ke cti chvále Božie a k dobrému a počestnému
koruny slavné země české, a ku prospěchu věrných Čechóv i Mora
vanóv . . . náklady znamenité činili sú, aby tato bible byla k šťastnému
konci přivedena“ . . . Tisk je ve dvou sloupcích, zpravidla o 48 řád
cích, bez ilustrací.“ (76)
Po druhé byla tištěna celá česká bible již roku příštího (1498) v tis
kámě Martina z Tišnova v Kutné Hoře. (77) Bylo to veliké foliové
dílo o 612 listech. Text byl sázen ve dvou sloupcích o 50—51 řádcích.
Písmo dal si tiskař řezat a lit, nebo si je řezal a lil sám podle rukopisné
předlohy. Žádná jiná tiskárna písma neužila. Tisk je dvoubarevný,
černý a červený. Bible byla ilustrována tak, jak se tehdy bible ilustro
valy: vyobrazení se zpravidla omezovala na Starý Zákon a Apoka
lypsu, v Novém Zákonu bývaly jinak jen obrazy evangelistů. V bibli
Martina z Tišnova je 109obrázků čtvercového a obdélníkového tvaru.
Tvar první má jedenáct vyobrazení. Jsou v jednoduchém rámci, jenž
je někdy na jedné ze čtyř stran neúplný. Obdélníkové dřevoryty byly
prací českého mistra, ale byly dělány podle cizí, německé předlohy.
Tou předlohou byly dřevoryty německé bible, vytištěné kolem r. 1479
v Kolíně n. R. Jindřichem Quentellem. Nevíme, měl-li český dřevo
rytec před očima přímo tuto bibli, nebo německou bibli z r. 1483,
tištěnou u A. Kobergera v Norimberce, kde jsou beze změny repro—
4 Bible
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dukovány dřevoryty z německé bible kolínské. Český řezbář svého
německého vzoru nedostihl. Zachycoval jen hlavní myšlenku a kom
posici obrazu; věrné kopie předlohy nepořizoval. Byl ve své dřevo
řezbě daleko chudší, poněvadž ji asi dokonale neovládal. Vynechával
z předlohy vše, co se mu zdálo vedlejší, zejména bylo-li to pracnější
a vyžadovalo-li to větší řezbářskérutiny a nákladu, jako trávník, stro
my, nářadí, zvířata, stavby, cesty; měnil kroj, podobu lidí, tvar staveb
a pod. Český řezbář byl v dřevořezbě začátečníkem a nezáleželo mu
patrně na ničem jiném, než aby náčrtem poskytl nejnutnější podněty
čtenářově obrazivosti. V této bibli vyniká provedením znak Kutné
Hory, který možno pokládat za signet tiskařův. (78) Tento charak
teristický znak, umístěný v kolofonu bible, tvoří čtvercový dřevořez
o 127 mm. Jsou na něm dvě postavy havířů v kápích, rozkročené
a držící veliký znak Kutné Hory. Na štítu je dvojité W (Vladislav II.)
a na něm koruna.
V bibli Pražské i Kutnohorslé bylo použito za základ textu, revi
dovaného v době Jiřího z Poděbrad, asi typu, jaký je v rukopisné bibli
Lobkovické, psané v letech 1476—1480. Oba tyto biblické prvotisky
jsou vzácným dokladem české kulturní vyspělosti, nebot bible jako
tisky se vyskytují — nehledíme-li k jejich vydání latinskému a hebrej—
skému, t. j. v řečechneživých a k účelům vědeckým — ještě jen v pěti
dalších jazycích národních: německém, francouzském, vlašském, ho
landském a španělském. Česká bible je také jedinou biblickou inkuna
bulí slovanskou.

BIBLICKÉ TISKY 16. STOLETÍ

SKVOST NAŠEHO KNIHTISKAŘSKÉHO UMĚNÍ

Poměrně záhy, již za dvacet let po dějinném vynálezu ]. G. Gutten
berga, je knihtiskařské umění i v našich zemích. Přichází k nám dříve,
než do mnohých jiných evropských zemí, jako na př. do Nizozemska,
Francie, Španělska,Anglie, Švédskaa Dánska. Čeští tiskařijižv 16.stol.,
hlavně v jeho druhé polovině, dosáhli znamenité dokonalosti. Osob
nostrni formátu Melantrichova a velkorysým závodem Melantricho
Veleslavínským, mohou se pochlubiti jen největší evropské země.
První tištěná česká bible 16. stol. byla vytištěna v cizině r. 1506
v Benátkách v tiskárně Petra Liechtensteina a odtud také její jméno
bible Benátská. Jak po stránce textové, tak i typové, byly jí před
lohou první české inkunabule, bible Pražská a Kutnohorská. Bibli vy
dali svým nákladem tři měšťané Starého Města pražského, kališníci
Jan Hlavsa, Václav Sova a Burian Lazar. Byla bohatě vypravena 109dře
voryty a titulním listem se znakem města Prahy, odkudž pocházeli
tři nakladatelé bible. (79) Na jiném místě jsou v renesančních rámcích
tři štíty těchto pražských občanů. (80) Mimoděk se namane otázka,
proč se čeští kališníci obrátili za tiskem české bible do ciziny. Dr Zde
něk Tobolka1 se domnívá, že to byly asi tyto důvody: V Praze tehdy
působící kališnická a největší tiskárna Severýnova—Kampova nebyla
tak vyspělá, aby mohla vyrobit dílo, které by nakladatelům vyhovo
valo písmem i ilustracemi. Severýno-Kampovo písmo bylo již opotře—
bované, dřevoryty měla tiskárna rovněž sešlé a umělecky nevalně cenné
a neměla ani všech, kterých bylo potřebí k ilustraci celé bible. Byla
by se tudíž musila nově vybaviti, písmovým i ilustračním materiálem,
4—
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aby přání zákazníků vyhověla. Ale ti patrně také soudili, že tisk české
bible bude i lacinější za hranicemi, u tiskaře na výrobu bohoslovných
knih řádně vypraveného, užije-li se alespoň částečně dřevorytů a jí
ných pomůcek tiskařových. Bible byla i ve vážnosti katolíků a pořad
biblických knih z bible Benátské byl převzat do všech příštích českých
biblí katolických i podobojí až do konce 18. stol. (81)
Jinou českou biblí 16. stol., rovněž zhotovenou v cizině, byla ještě
bible Norimberská, vytištěná r. 1540 nákladem Melichara Koberga
v tiskárně Linharta Milchtalera „ke cti a chvále Boha Všemohoucího
a všem věrným křesťanům k spasení a k potěšení národům českého
jazyka“. Bible byla vytištěna dvoubarevně s ilustracemi většinou od
Erharda Schóna, umělce školy Důrerovy. (82—83)
Dědičkou Kampovy tiskárny, z níž vyšla první česká tištěná bible,
se stala dílna Pavla Severýna z Kapí Hory. Z mnoha Severýnových
tisků, jež náleží k nejlepším své doby, zaslouží si zvláštní zmínky jeho
dvojí vydání bible, t. zv. „Severýnky“. První byla vytištěna, jak se
praví v titulu, v Starém Městě pražském: „Cum gratia et privilegio
Regiae Maiestatis: Léta Božího tisícího pětistého dvacáteho devátého:
V středu před Božím Vstoupením (= 5. května 1529). Starý tento
i Nový Zákon ke cti a chvále Bohu všemohoucírnu a všem věrným
jazyku a národu českého k spasitelnému vzdělání s velikou prací a zna
menitým nákladem skrze mne Pavla Severyna z Kapi Hory, měště
nína Starého Města pražského, jest vytištěn a dokonán. Z toho bud
Pán Bůh pochválen nyní i na věky věkův Amen.“ Biblických ilustrací
je 87, celostránkové čtyři a titulní list. Jsou jednak od E. Schóna, nebo
podle jeho předloh, jednak od neznámého umělce jeho školy, patrně
přímo v dílně Severýnově pro tuto bibli tvořené. (84)
Druhé vydání vyšlo rovněž v Praze „Léta Božího tisícího pětistého
třicátého sedmého ve středu před velikou nocí (= 28. března 1537)“.
Textové ilustrace, na něž kladl Severýn sám velkou váhu, jak patrno
z dodatku k jeho předmluvě z r. 1537 (proti 1529) . . . „literarni zře
tedlnými . . . a figurami příjemnými ozdobiti“, sestávají ze dvou řad.
Starší vyskytují se již v bibli z r. 1529, jeví vliv norirnberský a byly
pracovány pro tuto bibli. Mladší řadu ilustrací tvoří obrazový cyklus
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t. zv. Wartburské bible, vytištěné r. 1534 u Hanse Luffta ve Wittem
berku. Vyskytuje se pak v pražských biblích až do r. 1560.:
Z politických důvodů ustanovil Ferdinand I. na několik let jediným
tiskařem v Čechách malostranského tiskaře Bartoloměje Netolického,
u něhož vyšla r. 1549 česká bible, která se stala základem známých
„Melantrišek“. Na titulním ilustračním listě této bible je celostrán
kový znak Maxmiliána II. se znaky rodových zemí habsburských,
zemí koruny českéa Lucemburska. (85)Biblických ilustrací je v bibli 129.
Bibli vytiskl Netolickému ]iří Melantrich z Aventýnu, který na po
čátku čtyřicátých let — po pobytu v Basileji, Norimberku a krátkém
působení na Moravě — přišel do Prahy a stal se pomocníkem a spo
lečníkem Netolického a r. 1552 koupil jeho tiskárnu. Navázal styky
s cizinou, kupoval štočky a zařízení, stal se tiskařem, nakladatelem, vy—

davatelem, překladatelem i autorem v jedné osobě. Z jeho tiskárny
vyšlo přes 200 tisků. Chloubou českého tisku jsou jeho „Melantrišky“.
Pokud se týče vzájemného poměru jednotlivých vydání Melantricho
vých možno dokázati srovnáním, že každé z pěti vydání je novým,
úplně samostatným tiskařským výtvorem, nikoli jen dotiskem ně
kterých archů. Ve vzájemném poměru vydání 1560/61 k vydání 1556/57
a 1577 k 1570 jsou rozdíly sazby, ornamentální výzdoby i pravopisu,
jak zjišťuje znatel starých českých tisků Dr Zdeněk Tobolka.3 Druhé
vydání Melantrichovy bible vyšlo Cum gratia et privilegio, Serenis
simi Romanorum, Hungariae, Bohaemiae Regis. Anno M D LV I
(MDLVII). V úvodu bible se praví: „Tato kniha Zákona obojího
Starého i Nového od Boha skrze Mojžíše i jiné svaté lidi Ducha Sva
tého vdechnutím sepsaná avydaná, v níž se jistá a gruntovní vůle Boží
oznamuje, aby každému věřícímu křesťanu k spasení jistému sloužila,
jest vytištěna a dokonána v Starém Městě pražském L. P. 1556 a 7. dne
měsíce prosince 11Jiříka Melantrycha Rožďalovského s velikou a bedli—
vou pilností i prací též s velikým a znamenitým nákladem jeho. A to
předkem pro čest a chválu k zvelebení jména Pána Boha a pobožným
v jazyku a národu českém k rozhojnění i nabytí víry pravé též dojíti
skrze ni věčného života a spasení v Ježíši Kristu Pánu našem.“ Biblic—
kých ilustrací je 135.
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Po třetí vyšla Melantrichova bible r. I 560—61. Typologicky a vý
zdobou knižní ornamentiky, až na některé odchylky, je v základě shod
ná s vydáním předchozím. Takovou podstatnou odchylkou je na př.
nový Melantrichův signet na titulním listu. Melantrich, který pra
coval v Basileji u Johanna Frobenia, napodobil svého učitele jak v ty
pografické výzdobě knihy a ve způsobu humanistického nakladatel
ského podnikání, tak ve volbě tiskařských a nakladatelských značekJ')
Melantrichův signet v bibli z r. 1549 je prostý obdélník, zúžený po
stranách dvěma renesančními sloupy. Ruka vyčnívající s levé strany
drží meč s holubicí na hrotu. Meč je ovinut dvěma hady proti sobě.
Na bílém pozadí se odrážejí dvě šesticípé hvězdy a na bílé pásce na
hoře čteme písmena G M R (JiříMelantrich Rožďalovský). Týž signet
má Melantrich ještě r. 1556 ve druhém vydání bible, avšak v jiném
provedení a na jiném místě. Třetí vydání bible přináší již nový Melan—
trichův signet. Na kartuši ve věnci je pochodeň zkříženás kopím, obojí
provlečeno prstenem s démantem. Kolem dokola se vine stuha, na níž
je nápis: Nec igni cedit nec ferro — neustoupí ani ohni ani železu.
Ke čtvrtému vydání své bible z r. 1570 pořídil Melantrich novou
obrazovou výzdobu, jak se praví v předmluvě: „Nyní pak již . . . uči
niv veliký náklad na naše figury . . . nelitovav při tom statečku ani
zdraví svého“. Dřevoryty jsou většinou pražského původu, patrně
však od umělců, pocházejících z ciziny. (86) Charakteristický je titulní
list tohoto vydání Melantrichovy bible. Střed titulní strany vyplňuje
střídavě červený a černý text s názvem, úplným impresem a privi
legiem. Na bohatém portálu s volutarni a mušlemi vidíme nahoře
uprostřed kartuš s Nejsvětější Trojici a na hlavicích pilířů po andělu
se sloupem a křížem. Ve výklencích pilířů jsou alegorické postavy
víry a naděje; dole na veliké kartuši klečí Melantrich před krucií'ixem
na výšině za městem. (87) Stejným titulním listem bylo uvedeno i po-'
slední vydání Melantrichovy bible z r. 1577. (88) Tento titulní list —
když obdrželi jesuité Melantrich-Veleslavínovu knihtiskárnu darem
z pobělohorských konfiskací — byl převzat s vynecháním klečícího
Melantricha i do bible Svatováclavské. Také signet na titulním listu
a na konci bible je nový. Je to známý Melantrichův erb, kterého se
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mu dostalo r. I 557: štít pošikem rozdělený. Ve spodní polovině čer
ného pole je poloviční postava vousatého muže s věncem na hla
vě, s levou rukou podepřenou v bok, s pravou vzhůru a držící
hořící rytířskou svíci; v druhé polovině štítu žluté nebo zlaté barvy
je stříbrná heraldická lilie. Přilba nese klenot se dvěma rohy uprostřed
rozdělenými, mezi nimiž je opět poloviční postava muže ve zbroji
s rytířskou svící.
K historii svých vydání bible uvádí Melantrich v předmluvě: „Před
jedenmecítma léty, když jsem já měl Zákon Boží . . . jazykem českým
ponajprv imprymovati, a vůbec všechněm vydati: A Pán Bůh rovněž
toho času, vaší Císařskou milost za krále koruny České, a tak nám
všechněm obyvatelům téhož království za Pána a za Vrchnost, vy
staviti ráčil . . . Protož jsem tu přesvatou knihu, tak ode mne na onen
časvytištěnou, vaší Císařskémilosti, jakožto králi a Pánu koruny České
připsal . . . Potom opět po sedmi letech, podruhé touž knihu svatou
jsem imprymoval a také vaší Císařské milosti připsal . . . Nyní pak
již po třetí a naposledy, učiniv veliký náklad na nové figury . . . tu
přesvatou knihu jsem jistě pracně, pro čest a chválu jména Božího
a vzdělání i rozhojnění v pravé víře národu českého vytiskl . . .“
Vlivem Sixta z Ottersdorfu byl text Melantrichových biblí pře
pracován i po stránce jazykové. Sixt z Ottersdorfu vynechal „jest“
a „jsou“ u příčestípodle gramatiky Beneše Optáta a jiných, takže tam
už čteme: „I řekl Bůh“, nikoli „I řekl gest Bůh“, takže tehdejší čte
náři vytýkali Melantrichovi, že svou bibli „zmelantrichoval“. Ještě
jednou a naposledy vydal Melantrich bibli r. 1577, vydání celkem
shodné s vydáním z r. 1570.
S oběma posledními vydáními Melantrichovy bible je textově i ilus
tračně shodná bible Samuela Daniela z Veleslavína, vydaná r. 1613.
Bible je připsána defensorům nad konsistoří i akademii a na poslední
straně před rejstříkem je nový signet, erb Samuela Adama z Velesla
vína: okřídlený kůň (pegassus), nad ním přilba s hvězdou mezi peru
těmi. Vlevo litery S. A., vpravo Z. W. V předmluvě mluví vydavatel
o dosavadních vydáních české bible, počínaje až biblí Benátskou, kte
rou mylně považuje za první.
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Když Danielův syn Samuel pro svou účast na povstání musel ode
jíti ze země, připadla jeho tiskárna jesuitům. Její inventář sloužil pak
i tisku Svatováclavské bible, kde se vyskytují melantrišské štočky a ini—
ciálky.
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BIBLICKÉ TISKY BRATRSKĚ

Pohled do naší kulturní historie a jejího těsného spojení s biblí by
nebyl úplný, kdyby nebyla věnována zasloužená pozornost též tiště
ným biblím Českých bratří.1 Knihtiskařské umění bratrské se roz
víjelo něco'málo přes sto let — ne vždy v dobách klidných — a přece,
podle soudu Dobrovského a Jungmanna, náleží Čeští bratří k nej
slavnějším pěstitelům a zvelebitelům našeho knihtiskařství. Netřeba
se šířiti v jaké úctě měli Čeští bratří bibli. Jejich tisky z doby kolem
roku 1600 patří k nejkrásnějším českým tiskům a mohou býti srov
nány s nejdokonalejšírnitisky evropskými. S bratrskou biblí jsou spjata
jména dvou moravských měst: Ivančice a Kralice.
Prvním biblickým tiskem Českých bratří byl Nový Zákon, který
r. 1518 dal vytisknouti bratr Lukáš Pražský u tiskaře Mik. Klaudiana
v Mladé Boleslavi. Překlad byl pořízen ještě z Vulgaty, stejně jako
Nový Zákon Štyrsův z r. 1528, a překlad Nového Zákona Beneše
Optáta, pořízený 1533 v Náměšti u Brna, podle latinského textu Eras—
ma Rotterdamského. Avšak mohutnící humanistické hnutí, vedoucí
k prohloubení studia řečí, zvláště klasické latiny a řečtiny, obrátilo
pozornost překladatelů bible k původním biblickým textům. První
překlad bible z původních jazyků pořídil pravděpodobně pražský měš
ťan Jan Vartovský z Varty. Překlad se však ztratil beze stopy.2
Význačnou osobností v životě Českých bratří byl Jan Blahoslav
(1523—1571), který hleděl s úctou k vzdělání a nesouhlasil s nezdra
vými snahami biskupa Augusty, jenž vyšší vzdělání zavrhoval. R. 1564
vydává Blahoslav v Ivančicích na Moravě svůj překlad Nového Zá
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kona, který byl později podnětem k dalekosáhlému dílu, k bibli Kra
lické. Zdá se, že Blahoslavova znalost řeckéhojazyka nebyla na takové
výši, jak se mnohdy míní, a že v Blahoslavově pohnutém životě nebylo
času ke klidnému a důkladnému studiu klasických jazyků, zejména
řečtiny. Dr Jaroslav Konopásek ve své studii o předloze Blahoslavova
Nového Zákona prokázal, že se Blahoslav opíral více o latinský pře
klad Bezův a méně spoléhal na vlastní znalosti jazyka originálu. Zna
lost biblické práce domácí a stálý styk s živým lidovým jazykem mu
umožnily vytvořit novozákonní češtinu monumentální i přirozenou,
správnou, důstojnou i pružnou. V předmluvěk Novému Zákonu z roku
1564 píše Blahoslav: „ . . . vlastnosti jazyku našeho pilně jsem šetřil,
více nežli ozdob, chtěje, aby slova obyčejná a srozumitedlná, i způsob
mluvení byl hladký a vážný, tak jakož sluší na Písmo svaté“. Druhé,
nepatrně pozměněné vydání Blahoslavova Nového Zákona vyšlo roku
1568. (89—90)
Svým překladem Nového Zákona vytvořil Blahoslav vzor, jenž byl
napodobován a podle něhož bylo pokračováno v proslulé bibli Kra—
lické, kam jako součást bylo pojato dílo Blahoslavovo. Odpověď na

otázku, jak dalece je bible Kralická novým překladem z původních
jazyků, tkví v otázce předloh kralického překladu, a to je otázka velmi
obtížná a ne zcela probádaná. I Starý Zákon, jako překlad Blahoslavův,
byl překládán pomocí latinského překladu. Kromě Blahoslava pra
covalo na překladu několik vynikajících vzdělanců Jednoty. Byli to
Ondřej Štefan, ]an Eneáš Boleslavský, Ezaiáš Cibulka, ]an Kapito,
Jiří Strejc, hebraisté Mikuláš Albert z Kaménka, Lukáš Helic, Jan
Efraim, Pavel ]essen. Při další revisi pomáhali Samuel Sušický a Adam
Felin. Někteří z nich byli na svou práci připraveni ve Wittemberku
(Štefan, Eneas, Cibulka, ]essen, Felin) a v Heidelberku (Kapito, Felin,
Efraim). V Heidelbergu byli v r. 1574—75v době, kdy jejich profesor
Immanuel Tremellius pracoval na svém překladu Starého Zákona z he
brejštiny do latiny. Kromě vzdělání přinesli si Bratří z ciziny i knihy,
slovníky a různé pomůcky, kterých pak při překladu bible používali.
Z exulantských katalogů bratrských knih ve Vratislavi u Karla Star
šího ze Žerotína a z katalogu v Břehu ve Slezsku je vidět, jak bohatou
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biblickou literaturu měli překladatelé po ruce. Zevrubnější studium
a zhodnocení těchto pomůcek by mohlo jistě přispěti při pátrání po
předlohách kralického biblického překladu.3
Předlohou byla překladatelům Polyglota Antverpská, kterou za při
spění katolických učenců španělských a nizozemských vydal 1569 až
1572 Benedikt Arias Montanus a latinský překlad Starého Zákona od
heidelberských profesorů Fr. ]unia a Im. Tremellia. Přihlíželi též ke
starším českým biblím, hlavně k prvním biblím tištěným. Podporo
vatelem těchto snah byl Blahoslavův žák, Ian Starší ze Žerotína a jeho
syn Karel ze Žerotína. Jejich vlivem a pomocí byly překonány finanční
nesnáze i královské zákazy a když ivančická tiskárna byla přestěhována
do Kralic u Náměště na Žerotínovo panství, vyšel r. 1579 první díl
bible, obsahující knihy Mojžíšovy. (9) Na široké okraje každé stránky
byl položen obsáhlý filologický a exegetický aparát, takže kralické vy
dání bratrské bible vyplnilo šest objemných svazků. Díl druhý (1580)
]osue — Ester; díl třetí (1582) ]ob — Píseň Šalomounova; díl čtvrtý
(1587) Proroci; díl pátý (588) Knihy deuterokanonické, nazývané Brat
řími apokryfy; díl šestý (1594) obsahoval Nový Zákon v překladu
Blahoslavově. Protože tento Nový Zákon byl velmi záhy rozebrán,
vydali Čeští bratří Nový Zákon znovu r. 1601; bývá zpravidla sou
částí kompletů Kralické bible. (92)
Kromě tohoto vydání „Šestidílky“ vyšla z kralické tiskárny bra
trská bible ještě dvakrát, r. 1596 v malém příručnírn formátu a r. 1613
ve foliu, obě v jednom svazku a bez výkladu.
I když dnes, po nálezu a znalosti nových, nejlepších biblických
rukopisů, papyrů i kodexů, nemůže býti označována Kralická bible
po stránce textově kritické za dokonalé vydání Písma svatého, je nutno
uznat přednosti Kralické bible na její dobu. Je známo mnoho výroků
katolických spisovatelů staré i nové doby, jimiž oceňovali bratrskou
bibli. Tak již jesuita Matěj Václav Šteyer ve své mluvnici „Žáček“
neboli „Ortografia, aneb výborně dobrý způsob, jak se má dobře po
česku psáti nebo tisknouti“ (1668), praví hned v nadpisu, že je „vy
tažena z české biblí, která na několik dílů rozdělena byvši, mezi neka—
tolickými jest u velké vážnosti, ale pro kacířské bludy od katolíků ani
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čísti, ani chovati se nemá. Nicméně poněvadž (podle všech zdání) nad
jiné české knihy vlastněji, pěkněji a pilněji vytištěna byla, způsob
jejího písma nemůže se než nadmíru chváliti“. Znám je i úsudek Fran
tiška Sušila, profesora Písma svatého v Brně a překladatele Nového
Zákona, který v dopise kanovníku Vinařickému píše: „Nemohu ne
vděčen býti té píle, se kterou Bratří se ku překladu české bible při
pravili a se kterou věc provedli. Po třech stech letech snad něco věděti
můžeme, než jim pověděti bylo možno. Bylo by nespravedlivo, žádosti
věku našeho přenášeti do předešlosti; učinili seč tehdá byli, a věru
mohli bychom sobě gratulovati, kdyby mezi námi ta šlechetná píle
se nalezla, jakou při Bratřích nalézáme“. A výborný znatel českých
biblí P. Dr Josef Vraštil o ní píše: „Všechny bible Kralické patří
i zevní úpravou k předním ozdobám tiskařského umění soudobého
u nás. Bible bratrská jest svým jazykem z nejvzácnějších památek na
šeho písemnictví. Vzornost jejího jazyka spočívá v přísné důslednosti
tvoření forem, v přesně logickém spojování myšlenek, v neobyčejné
vytříbenosti, něžnosti a zbožnosti výrazu, ve zvláštní určitostí, jas
nosti a bohatosti tvaroslovné, skladbové i slovníkové. Tyto přednosti
byly a jsou uznávány všeobecně. Méně známy jsou vady tohoto pře
kladu, na něž upozornil velmi dobrý znatel jazyka „Šestidílky“, evan
gelický farář ]. Karafiát. Vyskytují se v něm už dosti hojné cizomluvy,
v dřívějších biblích nebývalé (grunt, rynk, šeňk, fěrtoch, kšaft, špehéř,
mordéř, rathous, kvaltování, šacování atd.), tu a tam už lze pozorovati
klesání správných forem, počet účastníků zavinil nestálost a nedůsled
nost překladu, jehož volnost nevystihuje někde přesně smysl origi
nálu . . .““

Závěrem nutno říci, že vydání Blahoslavova Nového Zákona a Kra
lické bible velmi přispělo k rozšíření znalosti bible a k rozhojnění
lásky ke Slovu Božímu u našich předků. Důkladnost a odpovědnost
překladatelů se pojila s nesmírnou jejich láskou k českému jazyku.
V jazyku Kralické bible byla, podle Arne Nováka5, provedena syn
thesa archaistické tradice a živé lidovosti, duchovní rétoričnosti a ztlu
meného realismu výrazového, vzdělané zdobnosti a jadrné prostoty.
Pro tento mistrovský výkon jazykový i literární, daleko předstihující
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kritickou a exegetickou průpravu překladatelů, upadly brzy v zapo
menutí staré úctyhodné překlady biblické, které byly odkazem gotic
kého věku Karlova a jimž nejen četné opisy, ale i hojné tisky prodlu
žovaly život přes archaismy zvolna nesrozumitelné. Jazyk bible Kra
liské se stal kanonickým a zůstal jím alespoň 250 let: Komenský v něm
myslil, horlil a psal, Palacký ho dovedl použíti ve filosofii, dějepisu,
politice, Kollár v něm básnil.
Tím, že se překladopíralo původní texty, určoval dalším překladům
nový směr. Pro nmohé výklady, které byly v přímém rozporu s kato—
lickým učením, nebyla četba této bible katolíkům dovolena a bible
bývala nahrazována našim předkům biblí katolickou; šlo však o práci
skutečně obětavou, poctivou, která bude míti v české kulturní historii
místo vždycky velmi čestné.
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OD BIBLE SVATOVÁCLAVSKÉ

K SOUČASNÝM KATOLICKÝM PŘEKLADÚM
BIBLE

Dokladem úcty k Písmu svatému alidové četby biblev 17.a 18.století
je bible Svatováclavská,jež tvořírovnocenný katolický protějšek k bibli
Kralické. R. 1669 byl v Praze ze základu, který věnoval P. Václav
Matěj Šteyer a jeho matka Marie, založen spolek pro vydání kato
lických knih pro lid, t. 2. Dědictví svatováclavské. A jako první edice
Dědictví byla vydána bible, nazvaná Svatováclavskou. R. 1677 vyšel
Nový Zákon, (94) r. 1712 Proroci a knihy Makabejské a r. 1715 první
část Starého Zákona. (93; 95) Historie vzniku je patrna z předmluv
k jednotlivým dílům bible.
Podnět k pořízení bible podle Vulgaty, s výklady v duchu katolické
exegese a věrouky, dal pražský arcibiskup Matouš Ferdinand z Bilen
berku. Vydání bible se však sám nedočkal a první svazek, obsahující
Nový Zákon, vyšel až za jeho nástupce ]ana Bedřicha z Valdštejnu.
V předmluvě k Novému Zákonu z 9. listopadu 1676 píše arcibiskup
Valdštejn: „Matouš Ferdinand, šťastné paměti předek náš, arcibiskup
pražský, přijav od apoštolské stolice úřad, aby Kristovy ovce v tomto
našem pražském arcibiskupství pásl, o to se snažně přičinil, aby oveč—
kám sobě svěřeným co nejzdravější pastvy opatřil. A jakož ono zlaté
o knize Písem Božích pronesené propovědění sv. Ambrože: „Dobré
pastvy jsou knihy Božích Písem, v nichž každodenním čítáním se pa
seme, v nichž občerstvení i posilnění býváme“ . . . K novému pře
tlačení biblí v českém jazyku (poněvadž znamenal, že katolické české
biblí aneb žádné nebylo, aneb velmi zřídka, totiž ta, která již dávno
v Benátkách vydána byla, se nacházela) svou Pastýřskou starost ob
54

rátil . . . Předmět pak to míti chtěl, aby toto přeložení s římským
latinským textem, z rozkazu Syxta V . . . na světlo vydaném . . . se
srovnávalo: a to aby se stalo, rovnání onyno staré biblí české někdy
v Benátkách vydané, a potom také jiných před narozením Lutera se—
psaných, s dotčeným latinským textem: a toliko to přeložení, které
by podle smyslu katolických sv. Písma vykladačů zdálo se k latinskému
textu nejpodobnější býti, položeno bylo a každé latinské slovo čes
kými co nejvlastněji se vykládalo. Poněvadž pak kacířská chytrost nej
více usilovala Nový Zákon zfalšovati a z něho základy svých bludů
béře, proto chtěl naddotčený předek náš, aby Nový Zákon nejprvé
na světlo vydán byl . . .“
Dokončení bible se však nedočkal ani arcibiskup Valdštejn; zemřel
r. 1694. a dílo bylo ukončeno teprve za jeho nástupce arcibiskupa
Ferdinanda z Khůnburku. V předmluvě k laskavému čtenáři (1. A1—A3)
se vykládá historie vydání bible. Za základ byla vzata Vulgata sv.
]eronyma, o které se praví: „A toho starého a vůbec přijatého, od
sv. ]eronyma učiněného, aneb alespoň větším dílem napraveného pře
ložení staří Čechové, naši milí předkové . . . se drželi.“ Svědčí o tom
dva staré exempláře, které — jak se dále praví v předmluvě: „. . . mám
za sebou, jeden na papíru a druhý na pergam'enu, kteří oba velmi
staří a od starých Čechů a katolíků sepsání byly . . . Za podklad pře
kladu byla vzata bible Benátská z r. 1506. Větším dílem tuto přetla
čená jest, však v těch místech, kde biblí Benátská ne tak vlastně srov
nává se s dotčeným latinským textem. . . slova z dotčené staré psané
biblí vzatá tuto položírn . . . A tak tedy tato biblí ne tak nová, jako
stará, jakožto ze starých biblí, již prve tlačených nebo rukou psaných
vybraná, slouti má. Ač také nová slouti bude moci, poněvadž v nově,
se vší pilností podle nejlepšího, který se naleznouti mohl, latinského
exempláře, slovo od slova přehlédnuta jest . . .“
Na vydání pracovali jesuité M. V. Šteyer, ]. Konstanc a ]. Barner.
Usilovali, stejně jako překladatelé bible Kralické, aby podali dílo jazy—
kově ryzí, neváhajíce si vzíti za vzor bibli Kralickou. Nejednou je
však překlad až otrockým přetlumočením Vulgaty, což je na újmu
českého jazyka. Celkem však působí bible Svatováclavská dojmem ja
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zyka svěžího, jadrného a zvučného. Tisk a obrazová výzdoba bible
spočívaly z velké části (hlavně ve Starém Zákoně) na materiálu tis
kárny Melantrich-Veleslavínovy, kterou dostali jesuité darem. Tak byl
převzat na př. titulní list Melantrichovy bible z r. 1570 s vynecháním
výplně dolní kartuše, kde místo Melantricha, klečícího před kruci—
ňxem, je vloženo pokračovaní textu impresa.
Po druhé byla otištěna Svatováclavská bible za arcibiskupa Příchov—
ského u ]ana Hraby ve třech dílech od r. 1769—1771, nákladem Dě
dictví svatováclavského.1
Bible Svatováclavská byla podkladem pozdějších katolických vydání
české bible. V posledních letech své vlády se obrátila Marie Terezie
na rakouské biskupy, aby se postarali o laciné a lidové vydání Písma
svatého. Pražský arcibiskup Antonín Petr Příchovský pověřil tímto
úkolem biblisty a dobré znalce českého jazyka, Fortunata Durycla
a Františka Faustina Procházku. Dílo museli vykonat v poměrně krátké
době a tak již roku 1778 vyšel Nový Zákon a r. 1780 bible celá. Bible
bývala nazývána biblí císařskou. ]ejí základ tvořil text bible Svato
václavské; kde příliš lpěl na latinské Vulgatě, byl opraven a pozměněn.
V tehdejších pravopisných zmatcích byl tento překlad nemalého vý
znamu proto, že se podle něho ustálil pravopis na tu dobu vzorný.
Sám ]os. Dobrovský po stránce jazykové vzdal bibli chválu, napsav
o ní: „Máme v tomto vydání knihu klasickou, podle které by se Če
chové v orthografii měli právem říditi. Ryzost řeči, jež vládne v této
knize, je přiměřenadůstojnosti slova Božího.“ Faustin Procházka kro
mě císařské bible pracoval také samostatně, vydav r. 1786 Nový Zákon
a r. 1804 Zákon Starý. Při tomto novém překladu používal Procházka
hodně původních textů bible. Po stránce slohové je to dílo vynikající
méně však dobré v poznámkách a úvodech, kde se jeví Procházka jako
přílišný osvícenec své doby.
V r. 1821—32 vydal v pěti svazcích „Výklad český, ne obšírný, však
bezpečný všech Písem svatých“ Tomáš Draský, farářv Hluboši u Pří
bramě. Překládal z původních jazyků, jeho jazyk však byl zastaralý,
místy až drsný, a proto se jeho překlad neujal.
Když byla rozebrána Procházkova bible z r. 1804, byla nahrazena
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t. zv. biblí konsistorní, tištěnou r. 1849—1851švabachem, ale již no
vým pravopisem (bez au a w). Hlavní práci vykonal Ian Krbec, rektor
kostela sv. Jiří na Hradě pražském, za pomocí několika kněží vlastenců
jak se praví v předmluvě: „Když se ona známá, posledně slovutným
Fr. Faustinem Procházkou opravená a nákladem i tiskem normální
školy (r. 1804) vydaná bible česká zcela vyprodala, bylo nevyhnutelno
k novému vydání Písma sv. pro český lid se odhodlati . . . Ale kdož
měl nyní tu důležitou i těžkou práci na sebe vzíti, aby totiž v krátkém
čase českou bibli opět prohlédl, kde třeba opravil, příhodným vý
kladem opatřil, a k tisku přihotovil? I shledalo se brzy několik kněží
vlastenců, jenž se k té práci, z lásky k českému lidu ochotně propůj
čili.“ Překlad byl pořízen na základě bible Procházkovy z r. 1804.
Celkový náklad 5000 exemplářů se brzy rozebral a r. 1857 vyšlo její
druhé vydání. Znovu vyšla tato bible ve Svatojanském dědictví za
redakce Fr. Srdínka a Dr Klementa Borového ve dvou svazcích v roce
1888—1889.

Na tisíciletou památku příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
chtěl vydati bibli Dr Innocenc Frencl, rektor kostela sv. Jiří na Hradě
pražském a ředitel Svatojanského dědictví. Bible vycházela od r. 1860
u K. Bellmanna, ale Frencl se dokončení díla nedočkal. Zemřel 25.února
1862 a pražská konsistoř pověřila další redakcí tepelského premon
stráta Jana Fr. Desoldu, který dokončil bibli r. 1864. O své práci
praví Desolda v předmluvě: „Dle nařízení Církve sv. vůbec a dle
instrukcí od nejdůstoj nějšíknížecí arcibiskupské konsistoře mně zvláště
vydané držel jsem se výhradně ve všem textu obecného latinského
výkladu (Vulgaty), za základ překladu maje poslední vydání „Biblí
české“ v Praze r. 1851 v knížecí arcibiskupské tiskárně. Při spořádání
textu hleděl jsem vždy k tomu, aby smysl textu latinského dle vý
znamu a skladu slov, dle slohu a spojení co nejpřísněji spolu pak co
nejjasněji vyjádřil, totiž tak, aby hned při čtení patrný byl. Při tom
hleděl jsem k překladu Allioliovu, jakožto jedinému od sv. Církve
potvrzenému. Co do Správnosti řeči řídil jsem se dle starých vydání
„Biblí české“, jež jsem při ruce měl, t. j. benátské (1506), pražské
(1537), norimberské (1540), svatováclavské (1677), Procházkovy (1786)
5 Bible
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a upřímně se přiznávám, že mnohé vyjádření, které jsem za přesnější,
vhodnější, jadmější a t. d. uznával, z těchto starých pramenů našich
přijal, za to maje, že méně obyčejným slovem, když ho pravé vyjádření
myšlenky žádá, srozumitelnost ujmy neutrpí nižádné, ba že takto mno
hé pravé vyjádření opět ožije. Jestliže se mi však tuto (chyba člověkem
vládne !) lidského cosi přihodilo, uznalý posuzovatel, doufám, odpustí.
pováže i velikost i spěch díla toho“. Bible vyšla ve dvou svazcích a je
to první česká bible, tištěná latinkou.
V téže době (1862—1865) vydal překlad Písma sv. ve třech svazcích
jiný kněz, úředník pražské universitní knihovny, František Bezděka.
]eho překlad byl převážně otiskem bible Kralické a vyšel bez církev
ního schválení. S touto biblí je spjato jméno ]osefa Mánesa, který ji
vyzdobil titulním obrazem (Kristus mezi Mojžíšem a Isaiášem) a tři
atřiceti kreslenými iniciálami. (96) Celou abecedu však Mánes ne
vyčerpal. Není známo proč. Patrně pro nepochopení nakladatelovo
(Kober). Při Bezděkově bibli se projevila nad jiné výmluvně ubohost
poměrů, s nimiž musil Mánes bojovat. Byla mu přidělena úloha nej
méně vděčná, zatím co řemeslní kreslíři a rytci zdobili knihu celo
strannými obrazy.2
Jedním z nejvýznačnějších představitelů z kněžských řad v kultur
ním životě 19. století byl František Sušil, od r. 1837 profesor Písma
svatého v Brně. Sušil vydal v Dědictví sv. Prokopa v Praze v letech
1864—72 v osmi svazcích překlad a výklad Nového Zákona. Své pře
kladatelské zásady popsal v předmluvě k evangeliu sv. Matouše. Vy
chází z Vulgaty, nejen proto, že je to tradiční, v církvi užívaný text,
ale i pro její hodnotu pramennou, danou jejím stářím a blízkostí k řec
kému originálu. Sušil píše (str. 9.): „Latina Vulgaty se musí posuzo
vati a slyšeti podle původního textu řeckého . . . Ráz a pátno Vulgaty
jest doslovnost, tak že nejedna konstrukce řecká se v ní podržela,
čehož nám divno nebude, povážíme-li, že sobě také výteční básníci
latinští ve formách a vazbách hellenských libovali. Tedy o významu
a smyslu Vulgaty nerozsuzuje všady slovník a gramatika latinská, nýbrž
text řecký tu první hlas má co původ a bezprostředný živel, z něhož
Vulgata životodárnou sílu béře. Nešetření tohoto pravidla nejeden
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nedomysl povstal a Svatováclavská bible nejedné vady, ano nejednoho
nerozumění příčinou se stala, poněvadž slova latinská z nahodilých
lexik vyložila, k textu řeckému neprohlédajíc. Čeština v nejedné věci
vlastnost řeckéhojazyka mnohem lépe než jazyk latinský napodobiti
může, což nejpatrněji se vidí při participiu aktivném času minulého,
jehož latinská mluva téměř docela lišna jest. Tím způsobem jsme si
tedy počínali, že jsme všady Vulgaty se drželi, latinu ale z textu řec
kého vysvětlovali. Vulgatu jsme ale také za základ slovosledu přijali“.
Bylo to dílo na svou dobu vynikající. Nejenom první, ale dodnes jediný
úplný a soustavný výklad Nového Zákona. I když moderní exegese
v mnohém postoupila dále, má průkopnické dílo Sušilovo dodnes svoji
cenu. Rušivě však na překladu i výkladu působí Sušilova řeč. Sušil se
odpoutal od tradice českého biblického jazyka, tvořil nová slova, ale
živý růst jazyka šel jiným směrem a tak dnes četba Sušilova díla je
nejednou i nesrozumitelná.
Dvě bible, vydanéještě koncem minulého století, dvojsvazkovéPísmo
svaté vydané r. 1888—1894Václavem Štulcem a Antonínem Lenzem,
vyzdobené celostránkovými obrazy Doréovými a rovněž dvousvaz—
ková „Zlatá bible“, vydaná v letech 1884—1894 Klementem Boro—
vým, ]. Drozdem a ]. Kyselkou, nemají zvláštního textového významu
a jsou spíše representačními edicemi bible.
Po tolika pokusech dočkali jsme se konečně díla, na něž můžeme
býti právem hrdi a které se může postaviti na roveň podobným dílům
velkých kulturních národů. Tímto významným biblickým překlado
vým dílem je „Česká bible“, která, dík bezmezné obětavosti ušlech—
tilého biskupa vlastence Dr Antonína Podlahy, začala vycházet za
svízelných válečných let r. 1917. Ve třech svazcích (1917—1925) vyšel
překlad a výklad Starého Zákona od Dr Jana Hejčla, profesora Starého
Zákona v Olomouci a r. 1922 překlad a výklad Nového Zákona od
Dr ]ana Ladislava Sýkory, profesora Nového Zákona na bohoslovecké
fakultě v Praze. Toto vydání je poněkud opraveným vydáním Sýko—
rova překladu'Nového Zákona z r. 1909 (evangelia) a r. 1914 (apoš
tolář). Revisi Sýkorova novozákonního překladu provedl Dr ]osej Hejčl
r. 1934. Česká bible měla hlavně posloužiti náboženským potřebám
5'
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věřících. Jako základ byla tu vzata latinská Vulgata, ale překladatelé
přihlíželi pečlivě i k původnímu hebrejskému, aramejskému a řec
kému znění i ke starším překladům, aby v překladu původní obsah
bible byl podán co nejvěrněji. Bible byla opatřena velmi četnými a ob
sahově cennými poznámkami.a Protože dílo bylo pro širší okruh čte
nářů příliš nákladné, počalo se r. 1930 vydávati vydání lidové, kde
byly poznámky omezeny na míru nejmenší. Nebylo však dokončeno.
Živě projevilo se biblické hnutí a zájem věřících o Písmo svaté po
našem osvobození. Čtvero vydání Nového Zákona v posledních letech
(r. 1946 nové vydání Sýkora-Hejčl v nakladatelství Vyšehrad v Praze
a v exercičním domě ve Frýdku; r. 1947 překlad R. Cola v Olomouci;
r. 1948 P. Škrabala-P. Petrů*ljsou toho dokladem.
Již několik desetiletí volali katoličtí věřící po příručním vydání ce
lého Starého Zákona. I tato touha po Knize knih se nyní splňuje.
Vydavatelství České katolické Charity se rozhodlo vydati Starý Zákon
v překladu 1-profesora pražské bohoslovecké fakulty Msgre Dr Josefa
Hegera. Dr Josef Heger, nadaný nevšedními básnickými vlohami, začal
r. 1931 vydávat své dílčí starozákonní překlady z původních biblic
kých jazyků. Na podzim r. 1950 upoutala choroba Dra Hegera na
lůžko. Měl jen jedno přání ——
dokončit překlad Starého Zákona. S vy
pětím posledních sil i v těžké chorobě pracuje a 20. března 1951 mi
píše: „Přece mne nemoc zmohla. Nedala se překonati, ač jsem se
snažil, seč jsem byl . . . Zotavuji se. Jde to velmi pomalu. Ale snad se
mně zdraví vrátí, alespoň do té míry, abych nemusel býti bytostí ne
užitečnou. Snad Vás bude zajímati, že jsem minulý týden dokončil
překlad Starého Zákona . . . Díky dobrému Bohu. Je to práce dvaceti
&jednoho roku . . .“ Po mém sdělení, že by byla naděje na vydání
tohoto celoživotního díla, píše mi Dr Heger 4. dubna: „Rád Vám dám
k disposici překlad. Šlo by jen o to, aby Starý Zákon byl vydán na
pěkném papíru a v menším formátu. Proto by bylo třeba asi tří dílů,
i když poznámky se omezí na nejmenší míru: 1. díl knihy historické;
2. díl knihy sapienciální; 3. díl knihy prorocké. Byly by to pěkně
svazečky a příruční . . . Příští měsíc mi už — alespoň mi slíbil —
dovolí lékař zajeti do Prahy. Ohlásil bych se Vám a domluvili bychom
60

potřebné . . .“ Choroba však byla vážnější, než Dr Heger tušil. 7. ledna
1952 přichází bolestný telegram: „Dr Heger 6. ledna zemřel . . .“5
Přání zesnulého bylo pietně splněno. Zatím byly vydány dva svazky
překladu, knihy Prorocké a sapienciální (Praha 1955 a 1956). Třetí
svazek, obsahující knihy historické, který dokončil Dr Heger již v těžké
chorobě nedlouho před smrtí a který si vyžádá více práce s přípravou
k tisku, bude vydán roku 1957. Jde o překlad vysoké úrovně, který
v duchu českého jazyka přiblíží věřícím a milovníkům Písma svatého
poklady biblické poesie a věčných pravd, a který jistě přispěje, jako
tolik překladů bible v naší minulosti, abychom i my „slovo Boží roz
jímajíce okoušeli, jak dobrý a líbezný je duch Páně“.
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ZÁVĚREM

Není celkem známo, že cyrilometodějský překlad čtyř evangelií,
dokončený na Moravě, byl oslaven básní, která se zachovalajako vstupní
předmluva v čele několika církevněslovanských tetraevangelií. Je to
t. zv. Proglas neboli předzpěv k evangeliu, který je blízký
ne-li
přímo dílem — sv. Cyrilu.1 V básni se klade důraz na slyšení slova
Božího v srozumitelné řeči, takže je označován jako první formulace
národní ideje v československých a vůbec slovanských dějinách. V Pro
glasu je krásně vystižen význam Písma sv. pro duševní i tělesné zdraví
jednotlivců i národa a pro jeho věčnou spásu:
„. . . Poslyšte, Slované všichni:
dar tento jest zajiste' Bohem darován,
dar Boží jest to údělu na pravici,
dar pro duše, který se nikdy nezkazí,
pro duše ty, které jej přijmou.

Matouš, Marek, Lukáš a ]an
učí všechen lid a praví :
vy všichni, kteří kra'su svých duší
vidíte a přejete si radovat se,
zapudit temnoty hříchu,
zbavit se zkázy světa tohoto

a život rajský nale'zti
a uniknouti ohni hořícímu,
poslyšte nyní celou svou myslí,
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poslyšte, všechen lide slovanský,
poslyšte slovo, nebot přišlo od Boha,
slovo, které jest pokrmem lidských duší,
slovojež sílí srdce i rozum,
slovo to, jež vede ku poznání Boha . . .
. . . Vždyťjako zkáza hrozí každému tělu
a hubí je a hůř než hniloba ničí,
když se mu nedostává jeho pokrmu,

tak každá dušepřestává žíti
a nemá účasti v životě Božím,
když slovo Boží neslyší.
Nahe' věru jsou bez knih všechny národy
a nemohou se bez zbraní v zápase dáti
s protivníkem duší našich,
uchystáni jsou za kořist muky věčné.
Vy, národové, však, kteří nemáte rádi
dábla a chcete se s ním v tuhý boj dáti,
dveře dokořán rozumu otevřete,
když jste přijali nyní zbraň tvrdou,
kterou kovají knihy Hospodinovy,
hlavu ďáblovu mocněrozdrcující.“
Byť snad nebyl sv. Cyril skladatelem Proglasu, je to přece prastarý,
tisíciletý vstupní zpěv, mající vztah k našim předkům a Písmu sva
tému, jehož krásy a hloubky jim ve srozumitelném jazyce odhalili
svatí bratří soluňští. Sv. Cyril a Metoděj vložili do srdcí našich předků
první seménka vroucí úcty a lásky k bibli, která pak ve všech dobách
byla drahým pokladem našeho lidu a kvasem, který mocně prostu
poval celou naši národní bytost. Kéž i tato skromná práce, v duchu
tisícileté tradice cyrilometodějské, přispějek dalšímu poznání pokladů
a krás Písem a k roznícení ještě větší lásky k bibli, která je „darem
Božím všemu lidu slovanskému, slovem, které přišlo od Boha, které
jest pokrmem lidských duší a vede ku poznání Boha“, jak se čte v Pro

63

POZNÁM KY

STAROSLOVĚNSKÝ PREKLAD BIBLE
A POČÁTKY ČESKÉHO PŘEKLADU BIBLICKÉHO
"

9

El.

i-l
r- OOO—l.
'-

......

inn-u_n—

u..

.O—IOUD

sona .D

O otázkách staroslověnského písemnictví informuje Dra Miloše Weingarta: Rukověťjazyka
staroslověnského. Praha 1937.
Na rozdíl od svých dřívějších názorů v práci: Československý typ cirkevnej slovančiny,
Bratislava 1949, str. 21—23 klade celý překlad Písma do cyrilometodějské doby a na Velkou
Moravu.
Josef Dobrovský, Cyril a Metod, apoštolové slovanští. Poznámkami opatřil Josef Vajs, Praha
1948, str. 151 a násl.
Rukověť str. 26 n.
Povšechně o českých překladech biblických jednají: Lit. historie Dobrovského (1792, 1818),
Jungmannova (1849), Vlčkova (1893), Flajšhansova (1901), Jakubcova (2. vyd. 1929), Jireč
kova Rukověť k děj. č. lit. (1876), souhrnná stať Dra ]. Vraštila s hojnými údaji biblograf.
v Českém slovniku bohovědném III. (1926), str. 334—341, Dr Jos. Vašica v časop. Logos
1949, příloha Biblica, str. 1 násl.
„Glosy ]agičovy a svatořehořské“. Slovanské studie, Praha 1948, str. 164 n.
Rozpravy České akad. 1931, str. 127 násl.
Logos 1. c. str. 5.
Logos ]. c. 9.
Jako doklad viz rozdělení podobenství o rozsévači (Lukáš 8, 4—15) ve Vašicově studii Staro
český překlad bible (Ročenka bible a český národ. Brno 1935, str. 127).
Podrobnější údaje a bibliografie o staročeských evangeliářích nalezne čtenář ve stejnojmenném
spise Dr ]. Vašici (1931).
Srv. Em. Smetánka: O stáří českého žaltáře v Listech filologických 30 (1903), str. 438—441.
Žaltář Wittenberský, opis ze 14. stol. byl objeven r. 1740 v seminární knihovně ve Witten
berku (vydal ] . Gebauer 1880, Památky staročes. literatury č. 7).
Vydal 1890 A. Patera (Památky st. lit. čes.).

Vydal 1928 E. Rippl („Der alttschechische Kapitelpsalter“).
Vydal 1899 A. Patera (nákl. Čes. akademie).
]. Šusta, Dvě knihy českých dějin (2. vyd. 1926), str. 283 a 286.
ČSB 111., str. 335.
Československá akademie věd (104).
Časopis Čes. musea 1877, str. 625.
Časopis přátel starož. čes. 29 (1922), str. 59 n.
Zjistil Dr Jos. Vašica. Viz pozn. č. 12 ve Vašicově vydáni Olomoucké bible z r. 1933.
Geschichte der bóhm. Sprache u. Literatur II., str. 212.
ČČM 1872.
O domnělém vztahu Husově k bibli, viz Fr. Černý „Hus a bible Litoměřická“ v Listech
ňlolog. 1897, str. 94 násl. Srv. též Ian Roubal „Dvě rukopisné bible české“ ve výroční zprávě
reálky v Pardubicích 1901a Dr Jan Merell „Bible Litoměřicko-Třeboňská“ v časop. Duchov.
pastýř, roč. 3 (1953), str. 115—117.

Srv. Jos. Vajs, Česká bible hlaholská. Věstník Kr. Č. Spol. Nauk, tř. hist. 1908, XIII.
Pro tento jedinečný význam, jaký má Olomoucká bible jakožto východisko a základ studia
staročeského překladu biblického, rozhodla se Akademie Velehradská kodex vydati ve světlo
tiskových reprodukcích. Bohužel, vyšel v r. 1933 jen první svazek, obsahující Pentateuch.
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Tak Dr Jos. Vraštil v ČSB III., str. 335. „Starý překlad byl důkladně přepracován, zmoder
nisován po stránce tvaroslovné, skladbové a zvláště lexikální; hleděno v něm větší věrnosti,
doslovnosti (někdy až přílišné) proti volnějšímu znění recense prvé; z této větší věrnosti
a z řady textových odchylek viděti, jak bedlivě byl starší překlad kontrolován latinskou
Vulgatou.“
F. M. Bartoš: Počátky české bible, Praha „Kalich“ 1941. Obsažná studie je opravené zpraco
vání tří článků, jež vyšly 1929—1932 s názvem: Hus a česká bible, Nové vzácné dílo Husovo
a Počátky národní bible v Čechách, v ]ihočes. sborníku histor. a Bratislavě.
„Z dawnych stosunków jezykowych polsko-czeskich“ Cz. I: Biblia Królowej Zoíii a staro
ezeskie przeklady pisma šw. Srv. referát Dr Jos. Vašici v Časop. pro mod. 6101.1948, str. 207
až 212.
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Boh. Ryba-Vladimír Kyas: „Označení českých biblických rukopisů a tisků“, Věstník České
akademie věd LXI (1952), str. 37—45.
Staročeský překlad bible, str. 135—136.

BIBLE DOBY ROMÁNSKĚ
..

l.!
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Vedle speciálních studií a článků, na které je poukazováno na příslušných místech, všeobecně
informují 0 českém knižním malířství románské a gotické doby soupisy památek a souborná
díla o středověkém umění v Čechách: Dějepis výtvarného umění v Čechách. I. díl středověk.
Praha 1931 (A. Matějček: Malířství doby románské, str. 60—83; malířství doby gotické,
str. 240—379); F. Lehner: Dějiny umění národa českého. Díl I. Doba románská. Praha 1907;
K. Chytil: Památky českého umění iluminátorského. I. Praha 1925; K. Chytil: Vývoj minia
turního malířství českého za doby králů rodu Jagellonského; Pacovský Em.: Vývoj českého
umění ilustračního, v Čsl. vlastivědě VII, Praha 1933; Květ ].: Italské vlivy na pozdně ro
mánskou knižní malbu v Čechách. Praha 1927.
Srv. Matějček Ant.: lluminované rukopisy SvatojiřskéXIV. a XV. věku v universitní knihovně
Pražské (Památky archeolog.), díl XXXIV (1925/26, str. 15—22).
Srv. Dvořák Max: Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt (Gesammelte Aufsštze zur
Kunstgeschichte). Munchen 1929.
Tobolka Zd.: Kniha 1949, str. 32—35.
Lehner F.: Evangeliář vyšehradský. Praha 1902.
Dějepis, str. 65.
Rukopis byl r. 1891 vystaven v retrospektivním oddělení Jubilejní výstavy. Ve XXII. ročníku
Památek archeologických (str. 402 násl.) rukopis popsal Dr Ant. Podlaha. Uměleckohistorické
určení, vývojové zařazení a hodnocení rukopisu učinil Dr “Ant. Matějček rovněž v Památkách
(roč. XXVI., str. 88 n.).
Matějček Ant.: Ilum. rukop. (viz pozn. 2).
Friedl Ant.: Kodex Gigas. Praha 1929 (Monumenta artis ').

BIBLE DOBY GOTICKÉ
.—

Matějček A.: Dějepis, str. 380—417; Výzdoba české bible gotické (Ročenka čsl. knihtisk.
VIII (1925), str. 17—25); Ilustrace v knize XV. a XVI. věku (tamže XII, 1929). Viz též:
Dostál Eugen: Příspěvky k dějinám českého iluminačního umění na sklonku XIV. stol.
Brno 1927; týž: Čechy a Avignon v Časop. Čes. Matice Moravské XLVI. Brno 1922.
Matějček A.: Dějepis, str. 248.
Květ Jan: lluminované rukopisy královny Rejčky. Praha 1931.
Matějček A.: Dějepis, str. 252.
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Matějček A.: Pasionál abatyše Kunhuty. Praha 1922.
Dějepis, str. 253.
Matějček A.: Velislavova bible. Praha 1926.
Bible mincmistra Konráda : Vechty ve Štencově sborníku Umění, svazek IX (1935), str. 3—9.
Viz též: K. Chytil: Vývoj miniaturního malířství. Památky archeolog. XIII (1885/86).
Schlosser A.: Die Bilderhandschriften Kónigs Wenzel I. v Jhrb. der kunsthist. Sammlungen
des allerh. Kaiserhauses XIV. Wien 1893.
Matějček A.: Dějepis, str. 338. Viz též Dvořák Max: Die Illuminatoren dea Johann von
Neumarkt l. e., str. 144 n.
Documents Bohemiae artis phototypica. Praha 1944: Miniatury dvoudílné české bible, zvané
Olomoucká, z r. 1417 — sign. III/ 1, v Studijní knihovně v Olomouci.
Documenta . . . Praha 1944: Miniatury české bible, zvané Boskovská, z let 1420—1430 ve
Stud. knihovně v Olomouci — sign. III/ 3.
Matějček Ant.: Bible Filipa z Padeřova (v Žižkově sborníku).
Obě bible popisují v Památkách archeologických XX (1902/1903) sl. 99—120 Dr A. Podlaha

a Dr I. Zahradník.

CIZÍ BIBLE U NÁS A NAŠE BIBLE V CIZINĚ
_

Fontanini z obavy před rozhořčením, které by způsobil mezi svými krajany, publikoval svoji
rozpravu v knize francouzského benediktina de Montefaueon, Diarium Italicum seu monu
mentorum veterum, bibliothecarum, musaeorum notitiae singulares in itinere Italioo collectae,
Paříž, 1702, str. 55 n.

Fragmentum Pragense Euangelii s. Marci vulgo autographi. Pragae MDCCLVIII.
Z doby Karla IV. zachovala se řada knih, které svou výzdobou a uměleckým provedením
čestně závodí s výrobky zahraničními. Minerální bohatství Čech poskytovalo k tomu hojně
vlastního materiálu. Zlato se dolovalo v Jílovém, stříbro v Příbrami, měděná ruda v Měděnci.
Turnovsko dodávalo drahé kameny. Proslulá je z té doby vazba Svatovítského evangeliáře,
kde přední desku krášlí relief ze slonové kosti, představující kdysi římského konsula, později
však, patrně při vazbě knihy, přeměněného přiděláním svatozáře a klíče v postavu sv. Petra
na trůně. Široký pás kolem reliefu je bohatě vyzdoben obrazy českých svatých patronů,
rytými ve zlaceném plechu. Je posázen 48 drahými kameny různého zabarvení a čtyřmi
pouzdérky na ostatky svatých. Uvnitř je přední deska potažena látkou tmavě zelené barvy,
do níž jest vetkán obraz koně, provázeného psem a napadeného lvem. Podobně zadní deska
jest uvnitř potažena látkou zelené barvy se symetrickými obrazci lučištníka, střílejícího s koně
po zvěři. Srv. Cyril Straka, Historický vývoj českých vazeb knižních (Knižní kultura, Praha
str. 49—55).
. 01926,
našich rukopisech v cizích knihovnách vedle soupisů těchto knihoven viz mimo jiné:
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Flajšhans Václ.: Bohemica 14. a 15. stol. v cizích knihovnách. ČČM 84 (1910) 48 n.; týž:
Knihy české v knihovnách švédských i ruských. Praha 1897; Pachta Jan: Bohemica v upp
salské knihovně. Slovanská knihověda I. 46 (Praha 1931).
Remešský Evangeliář byl vydán čtyřikrát. R. 1843 vydal kodex v Paříži ]. B. Silvestre. R. 1852
rovněž v Paříži Louis Paris. Podle Silvestrova vydání pořídil V. Hanka své vydání v Praze
1846. Poslední, nejspolehlivější vydání pořídil Louis Leger (Remeš-Praha) 1899. S hlediska
liturgického rozebral Evangeliář Arnošt Vykoukal ve Sbomíku Slovanské studie (Praha 1948),
str. 182—206.
Prvni vědecké posouzení kodexu podal ]. Dobrovský v „Litterarische Nachrichten von einer
im ] . 1792 untemommenen Reise nach Schweden und Russiand" (1796). S hlediska výtvar
nického hodnotí kodex Ant. Friedl: Kodex Gigas (Praha 1929).
Skutky a Apocalypsu z tohoto kodexu vydal ]. Belsheim (Christiania 1879). Srv. též ] . H.
Vogels: Untersuchungen der lateinischen Apokalypse—Uebersetzung, Důsseldorf 1920.
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' „Podlažický nekrolog“ opsal po. prvé Dobrovský v r. 1792 a otiskl v Gesch. der bčhm.
Sprache (1818). Po něm Beda Dudik ve Forschungen in Schweden fůr Mšhrens-Geschichte
(1852). Kritický rozbor od ]. Plačka v Listech filologických XXXIV. (1907), 101 n.
' A. Friedl ]. c., str. 74.
'“ Dobrovský ].: Handschriften der bčhm. Bibel v Literar. Magazin von Bóhmen und Mih—
ren II (1786) a III (1787).
" Kostnické jiskry ze 25. srpna 1955. O kodexu viz Sýrku P.: Zpráva o českém rukopisu
v Bodleanské knihovně v Oxfordu (Časopis Musea LXXI. (1897), str. 249—50).

ČESKÉ PRVOTISKY BIBLICKÉ
'

Základním dílem 0 českých prvotiscích je Zd. Tobolky: Český slovník bibliografický. Praha
1910. Díl 1. České prvotisky a Knihopis českých a slovenských tisků. Díl I. Prvotisky, v Praze
1925.

.

O nejstarších tiscích a 0 výzdobě a ilustrací české knihy tištěné pojednává:
Černá M. A.: Stručné dějiny knihtisku. Praha 1948.
Dostál Jiří: České knihtiskařství v 15. a 16. stol. (Sborník: C0 daly naše země Evropě a lidstvu).
Praha 1940.
Dolenský Ant.: Doba českých prvotisků (Ročenka čes. knihtiskařů 1913, str. 35—62).
Horák Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1928.
Chvála Al.: Kniha o knize. Praha 1940.
Kabát Karel: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936.
Tobolka Zd.: Dějiny čsl. knihtisku v době nejstarší. Praha 1930.
Tobolka Zd.: Kniha. Praha 1949.
Volf Josef: Dějiny českého knihtisku do r. 1848. Praha 1926.
Volf Josef: 0 počátcích knihtisku u nás (Čsl. vlastivěda VII). Praha 1933.
Zíbrt Čeněk: Z dějin českého knihtiskařství. Praha 1913. Nové vydání Dr A. Dolenský,
Ml. Boleslav 1939.
Z cizí literatury:
Barge H.: Geschichte der Buchdruckerkunst. Leipzig 1940.
Bogeng G.: Geschichte der Buchdruckerkunst. Hellerau 1930—1941.
Haebler Konrad: Handbuch der Inkunabelkunde. Leipzig 1925. : Hamburg 1941.
Lange W. H.: Das Buch im Wandel der Zeiten.
Schreiber W. L.: Handbuch der Holz- und Mettalschnitte des 15. ]ahrh. Leipzig 1926—1930.
Prvotisky (inkunabule) jsou knihy vytištěné do ukončeného r. 1500. Inkunabule vzniklo z la
tinského cunabula = kolébka, tedy inkunabule = tisk v kolébce, prvotisk.
Signet (tiskařská značka) je dřevořez zobrazující dva štítky, zavěšené na větvičce. Podle K. R.
Ungara značky na štítcích skrývají letopočet 1475. Zda však značky štítků jsou číslicemi, je
sporné. Nový Zákon z r. 1475 viz přílohu Zd. Tobolky k VIII sv. Monumenta Bohemiae
typographica. Praha 1930.
K. V. Adámek ve studii: Bible Pražská z r. 1480 a jiné prvotisky pražské knihtiskárny Jana
Bílého od Čápů (Věstník České akademie. Praha 1928) klade tisk bible Pražské do r. 1480.
Zd. Tobolka odmítá.

BIBLICKĚ TlSKY 16. STOL.
SKVOST NAŠEHO KNIHTISKAŘSKÉHO UMĚNÍ
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Dějiny čs. knihtisku. Praha 1930, str. 87.
Tobolka: Knihopis. Díl II., část II. (1941), str. 66.
Knihopis 11, str. 74.
Více o signetech viz Horák Fr.: Signety starých českých tiskařů v Ročence čes. knihtiskařů
XXIV. Praha 1941 a v České knize v minulosti. Praha 1948.
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BIBLICKE TISKY BRATRSKÉ
1

Literatura:
Daňková Miriam: Bratrské tisky Ivančické a Kralické. Praha 1951.
Hrejsa Ferdinand: Česká bible. K 350. výročí bible Kralickě. Praha 1930.
Karafiát Jan: Rozbor Kralického Nového Zákona. Praha 1878.
Konopásek Jaroslav: Dvě studie o bibli Kralické. 1930.
Konopásek Jaroslav: Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového Zákona. Prolegomena t ex
tové kritiky kralického textu Nového Zákona. Praha 1932.
Konopásek Jaroslav: K jubileu Kralické bible. Český bratr VI, 247 n. Praha 1929.
Souček Stanislav: 0 bibli kralické. Brno 1910.
Šmaha Josef: Kralická bible a důležitost její v literatuře české. ČČM 1878, str. 252 n.; 1879,
str. 26 n.
Vonka R. ] .: Bratrský tisk (Ročenka čsl. knihtiskařů X 1927, str. 17—62).
V Kalendáři historickém Daniela Adama z Veleslavína k 3. červnu (vydání 1590, str. 303) je
zpráva: „Léta 1559 v sobotu před svatým Bonifaciem umřel Jan starší Vartovský z Varty,
muž učený a tří jazykův, latinského, řeckého a židovského dobře povědomý. Paraphrasis
Erasmi na evanjelium s. Matouše od něho přeložena, a připsána králi Ferdinandovi, léta 1542.
A za dědici jeho ještě někde zůstává celá Biblí z hebrejské řeči v českou od něho vyložena“.
Katalogy viz: M. Daňková, Bratrské tisky, str. 49 násl.
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ČSB III., str. 336.
Dějiny českého písemnictví. Praha 1946, str. 72.

OD BIBLE SVATOVÁCLAVSKÉ

K SOUČASNÝM KATOLICKÝM PŘEKLADÚM BIBLE
Evangelium sv. Matouše z bible Svatováclavské vydali Jan Dokulil a Dr Ad. Vykopal. Praha
1939

Ubi-FH

Matějček A.: Mánesovy iniciály v Ročence Štencova grafického kabinetu 1918, str. 46—52.
Srv. autoreferát Dr Jos. Hejčla v Časop. katol. duchovenstva XXXXIII (1917), str. 777—787.
Nové vydání v Římě 1951—1955 je novým překladem O. Petrů.
Srv. Dr Jan Merell: Na okraj Hegerova překladu Starého Zákona v Duchovním pastýři V
(1955), str. 182.

ZAVĚREM
s..

Po prvé přeložil tuto báseň do češtiny univ. profesor Dr Josef Vašica v časopise Akord X
(1943), str. 215 násl. Náš překlad je překladem opraveným, který připravuje Dr ]. Vašica
k novému vydání a byl nám laskavostí p. profesora zapůjčen. Někteří slavisté pokládají za
autora této skladby biskupa Pmlavského, který žil za bulharského cara Symeona (893—927).
Myšlenkově je báseň blízko sv. Cyrilu, a také jazykově tu jde o typ církevní slovanštiny z nej
starší, moravsko-panonské doby. „Rysy sv. Cyrila, známé odjinud, vystupují zřetelně i z tohoto
jeho básnického díla. Je to mohutná říše jeho ducha, vroucí pathos slova, obliba v obrazném
podávání nadpřirozených pravd, pro niž byl zván ,loutnou podobenství', a vůbec jemný smysl
pro stylovou krásu“, tak charakterisuje Proglas Dr ]. Vašica (I. c. str. 217).

68

SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH

Pro orientaci čtenářů jsou čísla obrazových příloh uváděna těž mezi textem v závorkách.

Josef Mánes. Sv. Cyril a Metoděj (Iniciála D z diplomu karlínské obce pro
kardinála Schwarzenberga r. 1863.)
2 Remešské evangelium, fol. 29. Strana s hlaholským textem a miniaturou
se sv. Prokopem před r. 1395.
Evangeliář z 15. stol. psaný cyrilským písmem, fol. loga (Praha, univ.
knihovna MS XVII A 14.)
Zlomek evangelia sv. Marka ze 6./7. stol., fol. 2 v. (Praha, kapitulní knihovna
I

Cim 1).
Bible česká, psaná hlaholským písmem v Emauzích 1416, fol. la (Praha,

universitní knihovna MS XVII A I.)
Zlomek evangelia sv. Marka. Str. 17r., zápisy o získání evangelia. Na prvém
místě autograf Karla IV.
Evangeliář z 9. stol. — vazba. (Praha, kapitulní knihovna Cim z.)
Totéž. Fol. 7b. Tabulka kapitol čtyř evangelií.
Totéž. Fol. 125b. Sv. Pavel podává evangelistovi sv. Lukáši svitek.
Strahovský evangeliář z 9. stol. Evangelista sv. Lukáš se symbolem býka.
Vazba strahovského evangeliáře.
Kodex Vyšehradský, korunovační evangeliář krále Vratislava asi z r. 1085.
(Praha, universitní knihovna MS XIV A 13). Fol. 108; počátek evangelia
sv. Jana.
Totéž. Výjevy z Utrpení Páně: Soud u Kaifáše, zapření Petrovo a soud
před Pilátem.
Totéž. Fol. gb, nebeská sláva Božího Syna.
Totéž. Iniciála S se sv. Václavem.
Evangeliář z 11. stol. Fol. 3a, evangelista sv. Lukáš se symbolem býka.
(Praha, kapitulní knihovna Cim 3.)
Totéž. Fol. 9b, v hoření polovici: Narození Páně; v dolení polovici: Andělé
zvěstují pastýřům narození Spasitelovo.
Piaristický evangeliář ze druhé poloviny 12. stol. P. Maria v chrámě.
Totéž. Příchod sv. Tří králů.
Totéž. Zmrtvýchvstání Páně.
Totéž. Poslední večeře.
Ostrovský žaltář z počátku 13. stol. Fol. 10b Trůnící Madona s Dětátkem,
detail. (Praha, kapitulní knihovna sign. A LVII. I.)
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23 Totéž. Fol. 83a Nejsvětější Trojice.
24 Totéž. Nejsvětější Trojice, detail.
25 Svatojiřský žaltář z konce 12. stol. Maiestas Christi. (Praha, universitní

26
27
28

knihovna MS XIII E r4b.)
Totéž. Madonna s Děťátkem.
Totéž. Fol. 7a Kristův křest.

Svatojiřský žaltář z 2. pol. 13. stol. Fol. 65a, iniciála D. (Praha, universitní
knihovna MS I H 7.)
29 Svatojiř. žaltář MS XIII E 14b. Fol. 8a iniciála B s výjevem kamenování
sv. Štěpána.
30

35

36
37

39
41

42
43

Svatojiř. žaltář MS I H 7. POL 113b, iniciála S s postavami světic a ře
holnice.
Kodex Gigas — z 1. pol. 13. stol. Vazba z r. 181x. (Stockholm, královská
knihovna.)
Totéž. Fol. 289,celostránkováilustrace města (nebeský ]erusalém : Církev).
Totéž. Fol. 290, ďábel.
Žaltář královny Rejčky. Kolem r. 1316. F01. 3, iniciála B. V horním medai
lonu Kristus — vládce světa, v dolním stvoření nebe a země. U iniciály
a dole v medailonu královna Eliška Rejčka. (Universitní knihovna v Brně:
Rajhradská knihovna MS R 355.)
Totéž. Fol. 188. Iniciála D s obrazem P. Marie, sv. Alžběty, královny
a prosebníka Petra.
Pasionál abatyše Kunhuty, okolo r. 1320. F01. 11, truchlící P. Maria. (Praha,
univ. knih. MS XIV A r7.)
Totéž. F01. 7, bičování Krista.
Obrázková bible zvaná Velislavova, okolo r. 1340. Fol.144, v hoření části:
Ježíš-Světlo světa, ve spodní polovině stránky: Ježíš s učedníky. (Praha,
univ. knihovna MS XXIII C 124.)
Pasionál abat. Kunhuty. Fol. 8, Kristus na Kříži.
Velislavova bible. Fol. 14.6, Kristus před soudci — zapření Petrovo.
Totéž. Fol. 147, kladení do hrobu — tři Marie u hrobu.
Evangeliář Jana z Opavy z r. 1368. Ozdobná strana s iniciálou I a s\posta
vami proroků. (Vídeň, Nár. knihovna č. n82.)
Latinská bible kapitulní knihovny ze 14. stol. Fol. ia, iniciála F 5 píšícím
světcem v temnohnědém rouše. (Praha, kap. knih. A 135/1.)
Evangeliář Jana z Opavy. Ozdobná strana s obrazy ze života sv. Lukáše.
Sestidílná bible Václava IV. z konce 14. stol. Archa Noemova (Vídeň, Stát.
knih., cod. 2759—2764.)
Totéž. Genese 30. kap. Ovce Jakubovy a Labanovy.
Totéž. Sny Josefa Egyptského (o snopech a hvězdách).
Totéž. Mojžíš sepisuje chvalozpěv.
Bible Drážďanská (Leskovecká) z 2. pol. 14. stol. Počátek evangelia sv. Lu
káše. (Bible shořela 1914 v Lovani).
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Bible Litoměřicko-Třeboňská z r. 1411—1414. (Státní archiv v Litoměři
cích MS BIF 13.) Detail evangelisty sv. Jana
Totéž. Počátek evangelia sv. Jana.
Totéž. Vazba Třeboňského dílu z doby kolem r. 1700.
Totéž. F01. 9. Detail královny Esther.
Totéž. Fol. 227. Počátek epištoly k Efeským.
Totéž. Fol. 237. Sv. Pavel píše list k Timotheovi.
Totéž. Fol. 242. Detail — sv. Pavel.
Bible Olomoucká z r. 1417. Díl I. Genese. Ozdobná strana s výjevy stvo
ření. (Olomouc, univ. knihovna I A/I, II.)
Totéž. Detail.
Totéž. Počátek knihy žalmů. Hrající král David.
Bible Boskovská z let 1420—1430. Počátek evangelia sv. Matouše. (Olo
mouc, univ. knihovna III/3.)
Totéž. Detail, Narození Páně.
Totéž. Kresba, Večeře Páně.
Bible Kristiny Švédské po r. 1430. Popravy před králem Davidem. (Řím.
Vatikánská knihovna).
Totéž. Kněží zpívají žalmy.
Český Starý Zákon z druhé čtvrti 15. stol. F01. 1, čtvercová počáteční
iniciála se Stvořitelem mezi anděly (detail). (Praha, universitní knihovna
MS XVII A 34.)
Totéž. Fol. 203, Judith utíná hlavu Holofernovi.
Totéž. Pol. 115, okrajová bitevní scéna (kresba).
Česká bible zvaná Táborská z poloviny 15. stol. Fol. 699, iniciála S a 1.
(Praha, universtiní knihovna MS XVII A 10).
Bible Pernštejnská ze 2. pol. 15. stol. Detail folia s iniciálou 0. (Praha,
universitní knihovna XVII A 7.)
Totéž. Vazba bible.
Bible Dlouhoveského ze 2. pol. 15. stol. Fol. 420, detail 3 iniciálou D.
(Praha, universitní knihovna XVII A 37.)
Bible Bočka z Kunštátu z r. 1470. Počátek Genese s iniciálou U a minia
turou Boha Otce. (Brno, kraj. archiv Mr 121.)
Mikulovský Starý Zákon. Fol. 121, iniciála T 5 truchlícím Davidem nad
smrtí Saulovou. (Brno, universitní knihovna MS Mk 2.)
Totéž. Nehotová kresba perem z Exodu.

76
77
78
79
80

Nový Zákon z r. 1475( ?). Tiskařská značka.
Inkunabule. Pražská bible z r. 1488, fol. aa1 b.
Inkunabule. Kutnohorská bible z r. 1489, fol. 485b.
Signet z Kutnohorské bible z r. 1489.
Bible Benátská z r. 1506. Titulní list se znakem města Prahy.
Bible Benátská. Rub titulního listu se štítky tří nakladatelů bible.

70
71

72
73

99

81

82

83

84

85

86
87

88
89
90
91

92
93

94
95

96

Bible Benátská. Fol. za incipit k předmluvě sv. Jeronýma. V horním vlysu
rámce stětí Holoferna, dole David nad mrtvým Goliášem. Uprostřed v dě
leném obraze dva příbytky: Jeronýmův, kde sv. Jeroným čte list Paulinův,
přinesený mu bratrem Ambrožem a Paulinův, kde bratr Ambrož přejímá
list kněze Paulina pro sv. Jeronýma.
Bible Norimberská z r. 1540. Titulní list. V horní části vzkříšený Kristus.
Po stranách vždy po dvou evangelistech. Dole poloviční postavy 12 pro
roků.
Bible Norimberská. Fol. 803, E. Schón-Josue.
Bible Severýnova z r. 1529. Text incipitu s obrazem sv. Jeronýma v roz
mluvě s knězem Paulinem. Figurální výzdoba: nahoře vyhnání z ráje, dole
Eva se třemi dětmi přede, Adam kope.
Bible Bartoloměje Netolického z r. 1549. Titulní list se znakem Maxmi
liana II.
Bible Melantrichova z r. 1570. Stvoření Adama (FA = pravděpodobně
Florian Abel z Kolína n. R., malíř žijící v Praze).
Melantrichova bible z r. 1577. Titulní list, s klečícím Melantrichem před
kruciňxem.
Melantrichova bible z r. 1577. Fol. 53ob, počátek evangelia sv. Lukáše.
Blahoslavův Nový Zákon z r. 1568. Titulní list.
Blahoslavův Nový Zákon z r. 1568. Fol. 3a s faksim. Jana Blahoslava.
Bible Kralická. Titulní str. I. dílu z r. 1579.
Bible Kralická. Počátek z. listu sv. Pavla k Soluňským.
Bible Svatováclavská. Titulní list prvního dílu z r. 1715.
Bible Svatováclavská. Titulní list třetího dílu z r. 1677.
Bible Svatováclavská. Počátek Genese z I. dílu.
Josef Mánes: Kristus mezi Mojžíšem a Isaiášem. Titulní obraz z Bezděkovy
bible z r. 1862—1865.
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SEZNAM BAREVNÝCH PŘÍLOH

I. Pasionál abatyše Kunhuty, okolo r. 1320. Kristus s Matkou v objetí. (Praha,
universitní knihovna MS XIV A 17.)
II. Kodex Vyšehradský, korunovační evangeliář krále Vratislava asi z r. 1085.
Seslání Ducha Svatého. (Praha, universitní knihovna MS XIV A 13.)
111. Ostravský žaltář z poč. 13. stol. Madona s Děťátkem. (Praha, knihovna
metropolitní kapituly A LVII. r.)
IV. Ostrovský žaltář z počátku 13. stol. Ukřižování. (Praha, knihovna metro
politní kapituly A LVII. I.)
V. Bible kláštera cisterciáků ve Vyšším Brodě z doby kolem 1300. Judith a Ho
lofernes (MS CLVII).
VI. Bible Litoměřicko-Třeboňská z r. 1411—1414. Píseň Šalamounova. II. díl,
fol. 48. (Státní archiv v Litoměřicích MS BIF 13.)
Na přebalu iniciálka B z Roudnického žaltáře z 2. poloviny 14. stol. (Praha,
knihovna metropolitní kapituly.)
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