
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 10.9.2012

Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 3

Sekce: Okénko do světa

Název článku: Ze sbírky starých tisků Muzea Boženy Němcové v České Skalici. 2. část

Autor: Jan Harvilko

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120324

Ze sbírky starých tisků Muzea Boženy Němcové v České Skalici. 2. 
část

Jan Harvilko

Pokračování článku, který byl otištěn v letním čísle, kde se autor zabýval obory historie a právo.

Filozofie

            Z prací tohoto zaměření připomínáme spis Františka BACONA Vypsání nového světa před lety (Wypsánj 

nowého Světa před lety…), vydaný v Praze roku 1798. Přeložen byl z angličtiny od Gottfrída Jana Dlabače. 

Anglický filozof a státník Francis Bacon z Werulamu se narodil roku 1561 v Londýně a zemřel roku 1626 

tamtéž. Je autorem nového systematicko-vědeckého programu, který předjímá a formuluje požadavky renesance 

vůči vědě. Vedle spisů s touto problematikou je autorem utopie Vypsání nového světa (New Atlantis, 1626); nese 

jako většina prací tohoto druhu platónské vlivy. Svým významem se řadí k obdobným spisům Th. Mora a Th. 

Campanelly.

            Dalším titulem je Anselma SCHELLA Cursus Philosophiae Aristotelico-Thomisticae Abbreviatus…, z roku 

1737. Pisatel byl profesorem teologie a převorem benediktinského kláštera v německém Weingatenu. Tento spis o 

aristotelsko-tomistické filozofii je určen pro řádové studium. Jde o stručné vypsání učení středověkého teologa a 

filozofa Tomáše Akvinského (1225-1274), které bylo po něm nazváno tomismus. Schellova učebnice o třech 

dílech pojednává o logice, fyzice (filozofii přírody) a metafyzice.

            Učebním textem je též kniha Caspara Sagnera Institutiones Philosophicae…, vytištěná v Praze roku 1773. 

Její autor se narodil v polském městečku Środa Ślaska roku 1721 a zemřel v roce 1781 v Praze. V době svých 

studií na jezuitské koleji vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a na pražské univerzitě studoval filozofii a teologii. 

Působil jako učitel na různých místech, byl děkanem filozofické fakulty pražské univerzity a mimo provincii působil 

v Madridu, kde vyučoval matematiku. Za nejvýznamnější Sagnerovo dílo je považován jeho třísvazkový spis 

Institutiones Philosophicae, který vyšel třikrát v Praze (v letech 1755-1758, 1766, 1773) a jednou v Itálii. Autor 

v něm vykládá v jádru učení německého osvícence Ch. Wolfa a toto jeho podání se ukázalo být pedagogicky 

velmi účinné. Ve fondu knihovny je uloženo pouze torzo díla.

Hudba (kancionály)

            Tento druh literatury zastupuje v našem výběru Šimona LOMNICKÉHO Kancionál aneb Písně nové 

historické, na dni obzvláštní sváteční po celý rok… (Kancyonál aneb: Pjsnie Nowé Hystorycké, na Dni obzwlásstnj 

Swátečnj po celý Rok…), vytištěný na Starém Městě pražském u Jiříka Nygrina roku 1595. Šimon se narodil 

v Lomnici nad Lužnicí v jižních Čechách roku 1552 a zemřel roku 1623 v Praze. Je autorem duchovních písní a 

her se zpěvy, světských i náboženských veršovaných spisků a spisů mravoučných. Je tvůrcem prvního českého 

katolického zpěvníku Písně nové na evangelia (1580), na který navazuje námi citovaný Kancionál, přinášející 

písně k svátkům jednotlivých světců, které jsou parafrází pasionálových legend. Texty písní jsou bez notace. 

Kancionál Šimona Lomnického se stal inspirací pro zpěvníkovou tvorbu katolickou i nekatolickou.   

Dalším titulem je Kancionál český (KANCYONÁL Cžeský, Do Tisýce PJSNJ, Na wssecky přes celý Rok 

Slawnosti…), vytištěný na Starém Městě pražském u Karla Josefa Jeřábka roku 1712. Jde o čtvrté vydání, které 

vyšlo nákladem Dědictví sv. Václava. Autorem tohoto významného hymnologického díla je Matěj Václav Šteyer, 

narozený roku 1630 v Praze; roku 1692 v tomto městě také zemřel. Tento jezuita působil jako učitel na jezuitských 

školách, byl však též kazatelem, náboženským spisovatelem a překladatelem. Založil Dědictví sv. Václava, které 
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vydávalo českou katolickou literaturu. Kancionál byl určen nejen prostému lidu, ale i literátům a kantorům. Je 

opatřen pětilinkovým notovým systémem a obsahuje písně pro celý liturgický rok.

K východním Čechám se vztahuje Jana Josefa BOŽANA Slavíček rájský na stromu života, slávu Tvůrci 

svému prozpěvující… (Slawjček Rágský na Stromu Žiwota, Sláwu Tvůrcy Swému Prospěwugjcý, To gest: 

Kancionál, Aneb: Kniha Pjsebnj…), vytištěný v Hradci Králové u Václava Tybelyho roku 1719. Katolický kněz, 

básník a pořadatel kancionálu Jan Josef Božan se narodil ve Frýdku roku 1644 a zemřel roku 1716 

v Chroustovicích u Chrudimi, kde působil jako farář. Jeho kancionál vyšel za finanční podpory hr. F. A. Šporka, 

mecenáše barokního umění. Obsahuje skladby různého stáří a provenience, určené lidovým vrstvám pro 

povznesení kostelního zpěvu. Přináší některé písně Michnovy a snad i Bridelovy. Kancionál je zčásti opatřen 

notací. Co do vnější úpravy je Slavíček rájský nejreprezentativnějším kancionálem českého baroka. Byl používán 

zvláště ve východočeské diecézi.

Konfesijním pandánem k Slavíčku rájskému je Evangelický kancionál, obsahující v sobě písně duchovní 

staré i nové… (Evangelický Kancyonal, obsahugjcýj w sobě Pjsně Duchownj Staré y nowé…), vydaný Václavem 

Kleychem v Žitavě roku 1722 jako vydání druhé. Václav Kleych se narodil roku 1682 v Lažanech poblíž Litomyšle 

a zemřel v Necpalech u Martina roku 1737. Jako tajný vyznavač bratrské víry uprchl roku 1705 s rodinou před 

pronásledováním do Žitavy, kde od roku 1708 počal vydávat české náboženské knihy. Jeho Evangelický kancionál 

patří k nejvýznamnějším dobovým sbírkám české duchovní písně. První vydání tohoto zpěvníku, pašovaného 

z Žitavy do Čech tajným nekatolíkům, je z roku 1717.

Náboženství a teologie

Ze spisů tohoto zaměření jsme vybrali titul R .P. P. JACOBI TIRINI ANTVERPIANI SOCIETATE IESV IN 

S. SCRIPTVRAM COMMENTARIVS DUOBVS TOMIS COMPREHENSUS, který vydal Ioan. Bapt. Verdussen 

v Antverpách roku 1668. Autor díla, teolog Jakobus Tirinus, se narodil v Antverpách roku 1580 a zemřel tamtéž 

roku 1636. Roku 1600 vstoupil do jezuitského řádu a při svém teologickém studiu se věnoval zvláště biblické 

exegezi. Uváděná kniha je dvousvazkovým komentářem ke Starému a Novému zákonu. Vyšla celkem ve 26 

vydáních – první je z roku 1632.

Opomenout nelze Antonína KONIÁŠE CLAVIS Haeresim claudens et aperiens. Kljč Kacýřské Bludy 

K rozeznánj otwjragjcý, K wykořeněnj zamjkagjcý. Aneb Registřjk Některých bludných. pohorssliwých, 

podezřelých, nebo zapowěděných Kněh…, vytištěný u Jana Klimenta Tybelyho v Hradci Králové roku 1749. 

Antonín Koniáš se narodil v Praze roku 1691 a zemřel roku 1760 v témže městě. Byl jezuitou a studoval filozofii a 

teologii v Klementinu. Byl náboženským spisovatelem, ale proslavil se zvláště jako misionář a strhující kazatel. 

Svou ostrou protireformační činnost vyvíjel zvláště v severovýchodních a východních Čechách. V listopadu 1725 

se objevuje na Královéhradecku, které bylo známé kacířskými náboženskými proudy. A. Koniáš napsal a sestavil 

řadu knih; z nich nejznámější je námi citovaný Klíč (Clavis), který sloužil misionářům k identifikaci závadných knih, 

které byly buď opravovány nebo páleny. Následující generace jej používaly jako „bibliografii“ české knižní 

produkce od jejích počátků do počátku 18. století. Námi uváděné vydání je druhé rozšířené, z roku 1749. První je 

z roku 1729 a bylo též vydáno v Hradci Králové.    

Z hlediska dějin české teologie je cenná třídílná učebnice Jiljího CHLÁDKA Počátkové opatrnosti 

pastýřské… (Gilgjho Chládka, Kanownjka Premonstrátenského na Hoře Syon w Praze…Počátkowé Opatrnosti 

Pastýřské, neb krátká Navčenj gak by se Pastýřové duchownj w powolánj swém chowati měli…), vydaná Janem 

Adamem Hájkem v Praze v letech 1780-1781. Jiljí Bartoloměj Chládek se narodil roku 1743 v Praze a v Praze 

roku 1806 také zemřel. Byl členem premonstrátského řádu a pobýval v klášteře na Strahově. Roku 1778 byl 

promován na doktora teologie a současně jmenován prvním profesorem české pastorální teologie na pražské 

univerzitě. Pedagogická činnost jej přivedla k sepsání učebnice pastorální teologie, která svým osvícenským 

pojetím působila nejen na studenty, ale vliv měla též mezi vzdělaneckými kruhy.

V tomto příspěvku jsou zahrnuty pouze některé z celkového počtu asi 130 svazků, které jsou uloženy 

v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Vybrány byly knihy známé i širší veřejnosti zcela neznámé, které však 

v české kultuře sehrály svoji roli. Přihlédnuto bylo při jejich výběru i k vazbám na východočeský region, a to jak 

místem vydání, tak působností. Tyto knihy a čtyři desítky dalších byly prezentovány veřejnosti na výstavě starých 

tisků, která se uskutečnila roku 2003 v areálu českoskalických muzeí.
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