
Dějiny knižní kultury 



Pessime mus, 
sepimus me 
provocas ad 

iram, ut te Deus 
perdat Vložit Hildeberta 



 
Kulturní centra antiky – města 

Ve středověku centry kláštery a kapitulní kostely 

Nejvýznamnější písařská centra:  

- kláštery ve  

Fuldě, Reichenau, Hildesheimu, St. Gallen, Kolíně nad 
Rýnem, Trevíru, Echternachu a Salcburku, Bobbiu, 
Vivariu, Monte Cassinu 

Skriptoria v Evropě 



 
Klášter Lindisfarne: 

Založen roku 653, centrum Northumbrijského 
království 

Sv. Cuthbert, zemř. 20. března 687 

Rukopis sepsán v 8. stol. na jeho památku 

Nejstarší překlad evangelijního textu z latiny do staré 
angličtiny 

Britské ostrovy 



 



 



 
Klášter Iona: 

Kolem roku 800 zde byl sepsán rukopis nazývaný Book 
of Kells 

Obsahuje 4 Evangelia, konkordanční seznam sestavený 
Eusebiem z Cäsareie a pro klášter v Kells důležité 
listiny 

Písmem je ostrovní polounciála 

Britské ostrovy 



 



 
 Palácová škola Karla Velikého v Cáchách 

Roku 795 – Codes Aureus =  Korunovační evangeliář 
Svaté říše římské 

Stránky barvené purpurem, hlavní texty psány zlatem, 
nadpisy a marginálie stříbrem 

Vazba – kolem roku 1500 - Hans von Reutlingen – 
plastický reliéf s trůnícím Bohem otcem ve středu, po 
stranách trůnu vyobrazení P. Marie, v rozích 4 
evangelisté 

Francká říše 



 



 



 
 Palácová škola Karla Velikého v Cáchách 

Lorschký evangeliář 

Cca 810 sepsán v palácové škole v Cáchách, kolem roku 
860 v klášteře v Lorsch, zde byl označen evangelium 
pictum cum auro scriptum habens tabulas eburneas 
(ilustrovaný evangeliář, psaný zlatem, s 11 
slonovinovanými destičkami na vazbě) 

Francká říše 



 



 



 



 
Centrum ottonské knižní malby 

 Syntéza mezi severním a jižním stylem knižní malby 

 Stopy karolinské knižní malby, stejně jako insulární 
tvorby a byzantských vlivů 

Codex Egbert: 

Nejstarší cyklus obrazů ze života Krista 

10. stol.  

Vliv Trevírské školy 

Reichenau 



 



 



 



 
 Klášter založen 698 sv. Wilibrordem, iroskotským 

mnichem 

 Jeho knihy základem knihovny 

 Knihovna doložena roku 706 

 Klášter obnoven po normanských nájezdech r. 973 
opatem a komunitou z Trevíru 

 Pod jejich vlivem formování iluminátorské a písařské 
dílny a také písařské školy 

 V době císaře Jindřicha III. (1039-1056) klášter říšským 
kancléřstvím, vystavují se zde i císařské listiny 

Echternach 



 
Knihovna a skriptorium umístěny patrně u sakristie 

 Takto zachyceno v tzv. Echternachském 
evangelistáři (vznik 1039-1041) 

 Pod oblouky románské architektury sedí písař – 
mnich, který sepisuje rukopis, a vedle něj laický 
umělec – iluminátor, který knihu doplňuje výzdobou 

 

Echternach 



 
Knihovna a skriptorium umístěny patrně u sakristie 

 

Echternach 



 
Cca 700 založen benediktinský klášter sv. Petra a 

klášter benediktinek sv. Erentrudy na Nonnenbergu 

V mužském klášteře také písařská a malířská dílna a 
škola 

 2. čtvrtina 9. stol – vývoj vlastního písařského stylu – 
5 evangeliářů a 1 lekcionář 

Salcburk 



 
Vliv byzantského umění a stylu 

Císařovna Theofano, manželka Otty II. (973-983) 

Zakladatelem tohoto stylu pod vlivem Byzance mistr 
pracující v Řezně, do Salcburku se styl dostává s 
jedním z jeho žáků 

V 11. stol. Přechází centrum tohoto umění z Řezna 
do Slacburku 

Rozvíjí se zde iluminátorská dílna a především škola 

Např. kniha perikop kustoda Bertolda, evangeliáře 
z Admontu a Štýrského Hradce.  

Salcburk 



 



 



 
Významné kláštery 

Břevnov, Ostrov, Sázava 

 Skriptoria u kapitulních kostelů 

Praha, Olomouc 

 12. století rozvoj dalších písařských center – 
především cisterciácké a premonstrátské kláštery 

Strahov, Plasy, Teplá 

 Podlažice 

 

Písařská centra u nás 



 
Rkp. A 21/1 (Archiv Pražského hradu, Knihovna 

pražské kapituly) – sv. Augustin: De civitate Dei, lib. 
I-XI ; Olomouc 1131-1150 

Rkp. A 21/2 (Archiv Pražského hradu, Knihovna 
pražské kapituly) - sv. Augustin: De civitate Dei, lib. 
XII-XXII ; Olomouc 1131-1150 

A 144 (Stockholm, Královská knihovna) – 
Horologium Olomucense (breviář) 

R 396 (Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad) 
– Missale Olomucense 

 

Skriptorium olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka 



 
CO 205 (ZA Opava, pob. Olomouc) – Ivo Carnotensis 

– 30. l. 12. stol. 

CO 98 (ZA Opava, pob. Olomouc) – Bernardi de 
Clara Valle Epistolae – 40. l. 12. stol. 

CO 202 (ZA Opava, pob. Olomouc) – Liber 
conciliorum et collecta Purcardi – 30. l. 12. stol. 

CDB I., č. 115 (po 30. VII. 1131) – přenos biskupského 
sídla od sv. Petra ke sv. Václavovi 

CDB I., č. 116 (po 30. VII. 1131) – zřízení kapituly u 
sv. Václava 

 

Skriptorium olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka 



 

Podlažice 



 

Knižní kultura 14. a 15. 
stol. 

 Proměna – významnými centry panovnické dvory, 
které zadávají jednotlivé rukopisy 

Nejvýznamnějšími centry dvory příslušníků 
francouzské královské rodiny 



 

Knižní kultura 14. a 15. 
stol. 

Kniha hodinek Jeanne d'Evreux, manželky fr. Krále 
Karla IV. 

Miniatury polomonochromatické malířské techniky 

1325-1328 v Paříži 

25 miniatur 



 



 



 

Knižní kultura 14. a 15. 
stol. 

Knižní oltář Filipa Dobrého 

1430 

Miniatury diptychu jsou cca o 20 let starší než kniha 



 



 



 

Knižní kultura 14. a 15. 
stol. 

Kniha o lovu Gastona Phoeba 

Gaston III., hrabě z Foix a Béarn 

1387-1389 

87 miniatur, většina z nich zlacených 

Výmalba provedena v ateliéru Bedfordského mistra 

 



 



 



 



 

Knižní kultura 14. a 15. 
stol. 

 Přebohaté hodinky vévody z Berry 

Jean de Berry 

Největší sběratel 14./15. stol. 

Knihovna o cca 300 rukopisech 

Malíři – bratři z Limburka 

172 miniatur 

 



 



 


