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RUKOPISY A STARÉ TISKY VE SBÍRCE ÚSTAVU 
DĚJIN LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK

markéta ivánková

Abstrakt: Příspěvek představí fond rukopisů a starých tisků ÚDL 1. LF UK a jeho další zpracování 
na půdě Ústavu vědeckých informací. Pozornost zaměříme na unikátní rukopisy, které dosud nebyly 
detailně popsány.
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Ústav dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (ÚDL 1. LF UK) byl jako insti-
tuce založen roku 1920 (de facto až roku 1924 1). Jeho sbírka starých tisků a rukopisů čítá 
2 561 svazků: dva svazky ze století 15., 124 z 16. století, 261 ze 17. století, jádro sbírky 
tvoří 1998 svazků z 18. století, dále obsahuje 170 ze století 19. a 10 z počátku století 20. 2 
Jak napoví už letmý pohled do provenienčních záznamů v knihách, je historie sbírky bohatá 
a komplikovaná. Hlavní instituce, z nichž značná část této sbírky pochází, a přesuny samot-
ného fondu po Praze vypočítává ve své studii Historická knižní sbírka Ústavu dějin lékařství 
1. LF UK v Praze Klára Andresová. 3 Namátkou zmiňme pruský Institut vojenského lékařství 
císaře Friedricha Wilhelma nebo pražského profesora Friedela Picka. 4 Fond zahrnuje samo-
zřejmě i knihy velkých formátů, zejména anatomické atlasy.

HISTORIE A SOUČASNOST ZPRACOVÁNÍ FONDU
Nová katalogizace a popis oddělením historických fondů Ústavu vědeckých informací (ÚVI) 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK 
a  VFN) začaly v  roce 2016. Od  té doby byly kompletně zpracovány exempláře vzniklé 
do poloviny 17. století. Byly a jsou vytvářeny záznamy v katalogu ALEPH Univerzity Kar-
lovy, katalog ve  zkrácené textové podobě je také vystaven na  stránkách ÚVI. 5 V  současné 
době pokračuje katalogizace knih vydaných po  roce 1650 podle pravidel RDA (Resource 
Description and Access) ve  formátu MARC 21, současně s  tím je rozšiřován systematický 
soupis provenienčních záznamů z fondu ÚDL. Dále probíhají restaurátorské práce i digitali-
zace fondu v případě knih, které dosud v této podobě na internetu zveřejněné nejsou.

Jak uvidíme na příkladu rukopisů ze sbírky ÚDL, mají pro budoucí badatelskou činnost 
a  pro prezentaci materiálu fondu velkou perspektivu metody a  přístupy takzvaných digi-
tálních humanitních věd. Zejména s ohledem na  slavné lékaře, jejichž osudy se s danými 

1 HLAVÁČKOVÁ, L. Od josefinských reforem do vypuknutí revolučního hnutí r. 1848 (1780 – 1848). In: HLA
VÁČKOVÁ, L. – SVOBODNÝ, P. Dějiny pražských lékařských fakult. Praha: Karolinum, 1993, s. 57n.

2 Jedna kniha (K  7368) obsahuje tisky z  16. a  17. století, dvě knihy (K  8753 a  K  11946) obsahují tisky 
ze 17. a 18. století a jedna (K 3987) anatomické atlasy z 18. a 19. století.

3 ANDRESOVÁ, K. Historická knižní sbírka Ústavu dějin lékařství 1. LF UK v Praze. In: Kniha 2017: zborník 
o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017, s. 166–175.

4 Profesor doktor Friedel Pick (1867–1926) působil jako ředitel nově založené laryngologie na Německé 
univerzitě v Praze a mimo jiné se zabýval dějinami medicíny a Univerzity Karlovy. ROZSÍVALOVÁ, E. Pick 
Friedrich (Friedel). Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 [online]. 8, 1979, s. 60n. Dostupné 
z: http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_P/Pick_Friedrich_1867_1926.xml.

5 Dostupné z: https://uvi.lf1.cuni.cz/wpcontent/uploads/2017/11/UDLCJ_Katalogtiskuvydanychdo 
1650.pdf.
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knihami protly – buď dali vzniknout jejich textu, nebo knihy vlastnili, používali a čerpali 
z nich při své další činnosti – čímž mohli tyto objekty nepřímo vtahovat do dějinných udá-
lostí a širšího kontextu vývoje lékařství. Jednotlivé články těchto abstraktních řetězců před-
stavíme na příkladu vybraných jednotek z nejpočetnějšího fondu starých tisků a  rukopisů 
ve správě Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN. 6

RUKOPISY
Sbírka Ústavu dějin lékařství 1. LF UK, která je evidována Ministerstvem kultury ČR, neob-
sahuje pouze staré tisky, jakkoliv jsou tyto vzácné, ale zahrnuje i  10 unikátních rukopisů 
pocházejících z 15. až 19. století. S výjimkou středověkého N 1528 nebyly tyto rukopisy 
dosud detailně popsány a  identifikovány a  právě tyto artefakty knižní a  jazykové kultury 
jsou těžištěm našeho příspěvku. Dosavadní soupis fondu, který naše oddělení doplňuje, byl 
značně neúplný. U rukopisů nebral v potaz zde zásadní kategorii „písaře“, dataci bylo nutné 
upřesnit či doplnit až na základě vlastního podrobného čtení textů a takřka detektivní práce 
s historickými daty. Zde ho představujeme v nynější podobě. Všechny níže zmíněné rukopisy 
jsou papírové a jejich stručný přehled je uveden v následující tabulce:

Přehled rukopisů ve sbírce ÚDL 1. LF UK

Datace Signatura Autor textu; [písař] Název Místo 

1474 N 1528 (alii); [z Hvožďan, Jan] sbírka pozdně středověkých 
lékařských traktátů –

asi 1705 K 3909 Saxus, Octavianus – 
Pacchioni, Antonio Medicamenta –

1706 K 12239 (alii)
Liber Privilegiarum Inscriptionum 
et Bonorum etc. Vniversitatis 
Pragensis.

Praha

1772–9 K 10952 Guattani, Carlo; [De Sadlis 
Mursilie, Ciprianus]

Trattato delle operazioni 
chirurgiche [Korsika?]

1777 K 8752 Bayer, Tadeáš; [Wersin, 
Antonín] Tractatus de febribus [Praha]

1790 K 11006 Barth, Joseph; [Marek, M.] Morbi oculorum Vídeň

17 K 7385 – Knisska domaczých lýků –

186970 K 10728 Treitz, Václav; [Maixner, 
Emerich] Pathologische Anatomie [Praha]

ne před 
1557

K 7366 
přív. 1 – Lékařstvij –

ne před 
1600

K 10252 
přív. 2

Zalužanský ze Zalužan, 
Adam

Oratio pro Anatomia et 
instavratione totivs stvdii medici in 
inclyto Regno Bohemiae

–

Ve fondech ÚDL bylo zjištěno osm rukopisů samostatných a dva rukopisné přívazky ke sta-
rým tiskům. Představme si nyní některé nejzajímavější rysy těchto jedinečných rukopisů 
a vybrané personální vazby, které tyto objekty skýtají.

6 Vedle starých tisků Ústavu dějin lékařství má náš Ústav vědeckých informací ve své kompetenci správu 
a zpracování starých fondů dalších ústavů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tyto sbírky jsou však 
méně početné.



117

RUKOPISY A STARÉ TISKY VE SBÍRCE ÚSTAVU DĚJIN LÉKAŘSTVÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK

POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ LÉKAŘSKÉ TRAKTÁTY
Bude jen logické začít u rukopisu nejstaršího, N 1528, z konce 15. století. Soupis a prvotní 
průzkum pozdně středověkých traktátů byl již proveden – jejich katalog je publikován v článku 
prof. Milady Říhové a Stanislava Petra. 7 Nepočítáme-li pozdější vpisky a poznámky, je celý 
rukopis psán jednou osobou: jistým knězem Janem z Hvožďan roku 1474, 8 nic bližšího však 
o Janovi zatím známo není. Sbírka čítá 22 jednotlivých textů, které jsou psány převážně latin-
sky, zajímavá je ovšem i z hlediska jazyka českého. Postup vzniku rukopisu je datován s přes-
ností na měsíce, což je cenné pro lingvistickou analýzu, zvlášť proto, že obsahuje botanický 
vokabulář, nejen české vpisky do latinských textů. Výše zmíněný vokabulář je v současné době 
transkribován a bude zpřístupněn online v digitální podobě. Kniha má původní gotickou vazbu 
[1] a soudě dle opotřebování byla hojně používána; nechybí ani obligátní manicula [2]. Některé 
texty nebyly dosud ztotožněny se známými díly, počet autorů předloh, které lze s touto knihou 
spojit, tedy nepochybně poroste. Další analýzy této jednotky tak mohou přinést nové poznatky 
jak sociolingvistického charakteru, tak z dějin medicíny a knižní kultury.

ITALSKÉ TRAKTÁTY
Traktáty psané italsky jsou obsahem hned dvou rukopisů ve fondu ÚDL. První z nich (K 3909) 
je připisován Octavianu Saxovi a Antoniu Pacchionimu. Rukopis je souhrnně označován jako 
Medicamenta a zahrnuje tři traktáty, respektive větší celky pojmenované Tra[ta]tto di Medicina, 
Tratatto Del vlceri a Tratat[sic!]o del morbo Gallico. Antonio Pacchioni (1665–1726) byl vrch-
ním lékařem v nemocnici při San Giovanni di Laterano. Písař tento fakt potvrzuje a udává, že 
oba autoři byli „toho času lékaři nemocnice Nejsvětějšího Salvátora ad Sancta S[anc]torum“. 9 
Tím rukopis nepřímo datuje. Antonio Pacchioni totiž dostal nabídku stát se prvním lékařem 
v oné nemocnici, kde také vyučoval studenty, až kolem roku 1705, což nám poskytuje cenný 
terminus post quem. Lateránskou nemocnici však Pacchioni záhy opustil a působil jinde. 10 

 7 PETR, S. – ŘÍHOVÁ, M. Thesaurus e librario. In: ČERNÝ, K. – SVOBODNÝ, P. (eds.). Historia, medicina, cultura. 
Sborník k dějinám medicíny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 48–51.

 8 TAMTÉŽ, s. 41.
 9 […] Medicorum pro tempore Archiospitalis s[ancti]s[si]mi Saluatoris ad Sancta S[anc]torum.
10 CHIAPPELLI, I. Notizie intorno alla Vita di Antonio Pacchioni, da Reggio, Professore di Medicina in Roma. In: 

CALOGERÀ, A. (ed.). Raccolta d’opuscoli scientifici, e filologici. Tomo terzo. Benátky: Cristoforo Zane, 1730, 
s. 88; AL KALAK, M. Pacchioni, Antonio. Dizionario Biografico degli Italiani [online]. 2014, č. 80 [vid. 2018
0910]. Dostupné z: http://www.treccani.it/enciclopedia/antoniopacchioni_(DizionarioBiografico).

Obrázek č. 1: N 1528, původní 
vazba po zrestaurování.

Obrázek č. 2: Pozdně středověké lékařské traktáty  
N 1528, 92v–93r.
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Rukopis proto musel vzniknout na  počátku 18.  století. Tištěná verze zde zapsaných textů 
od žádného z těchto autorů známa není, ovšem oba figurují jako konzultanti v korespondenci 
Giovanniho Maria Lancisiho (1654–1720), jež je součástí rukopisné sbírky knihovny Lancisi-
ana. Tu založil právě Lancisi roku 1711 při nemocnici Ospedale di Santo Spirito in Sassia, kde 
svého času působil též Pacchioni.

Druhý rukopis v italštině, Trattato delle operazioni chirurgiche (K 10952), není o nic méně 
pozoruhodný. Autorem textu je údajně Carlo Guattani (1709–1773), chirurg papeže Kli-
menta XIII. (1693–1769, papežem od 1758). 11 Plná titulatura z „titulního listu“ prohlašuje, 
že se jedná o dílo „Carla Guattaniho, milánského prvního chirurga našeho pána Klimenta 
XIII., doktora anatomie a  chirurgie v Římě a  člena francouzské Královské akademie věd“ 
[3]. 12 Na zadním přídeští je pak vlepen znak osvíceného papeže Benedikta XIV. 13 (1675–
1758, papežem od 1740) [4], který mimo jiné podporoval boloňskou akademii a její výzkum 
lékařství a věnoval jí početnou sbírku knih a rukopisů. Srov. se supralibros papeže Benedikta 
XIV. 14 – viz [5]. Znak byl patrně součástí už původní vazby knihy. I zde však text samotného 
díla, pokud víme, neodpovídá žádné z Guattaniho knih, které vyšly tiskem.

V případě této knihy známe navíc i jméno písaře, a dokonce několik údajů o jeho životě. 
Rukopis zapsal, jak sám píše „Ciprianus de Sadlis Mursilie, Capitis Corsice“. 15 Rukopis je 
datován na  základě letopočtů 1772 až 1779, poznamenaných touž rukou, jedná se o  jeho 
vpisky o narození a úmrtí vlastních dětí. První strana rukopisu je bohatě zdobena květinovými 
motivy a ptáčky, pečlivě je ostatně napsán celý rukopis a jeho autor si ho zřejmě velmi cenil. 

PRIVILEGIA A MAJETEK PRAŽSKÉ UNIVERZITY
Celouniverzitně nejvýznamnějším exemplářem mezi rukopisy ÚDL je bezesporu kniha ozna-
čená sign. K 12239, ruční opis zakládacích a dalších významných listin Karlovy a Karlo-
-Ferdinandovy univerzity pocházející z roku 1706 (viz obrázky [6] a [7]). Nese název Liber 
Privilegia[sic!]rum Inscriptionum et Bonorum etc. Vniversitatis Pragensis a de facto se jedná 
o ručně opsaný diplomatář. Obsahuje kopie listin z let 1348 až 1755 – po roce 1706 byly 
totiž připsány i listiny další.

Jan Kašpar Ignác Wolwert de Neffe, pro něhož byla kniha zhotovena, byl od  3. ledna 
1705 do 23. ledna 1706 rektorem univerzity, 16 úřad zastával pouze jednou, a to za fakultu 
právnickou. Jeho obor v kombinaci s tímto úřadem tak dokonale vysvětlují, proč měl mít 
o pořízení kopií podobných listin zájem. Nicméně Wolwert de Neffe nebyl jediným nám zná-
mým vlastníkem rukopisu K 12239. O historii této knihy dále vypovídá slepotisk v pravém 
horním rohu první strany, i ten zmiňuje další jméno rektora univerzity: MED & CHIR. Dor 

11 PIZZALEO, A. Guarttani, Carlo. Dizionario Biografico degli Italiani [online]. 2003, č. 60 [vid. 20180910]. 
Dostupné z: http://www.treccani.it/enciclopedia/carloguattani_(DizionarioBiografico).

12 Carlo Guattani Milanese Chirurgo Primario di N[ostro] [Signore] Clemente XIII Dottore d’Anotomia e Chirurgia 
nella Citta di Roma e Consocio dell‘ Accad[e]mia Reale delle Scienze in Francia.

13 MESSBARGER, R. – JOHNS, C. M. s. – GAVITT, P. (eds.). Benedict XIV and the Enlightenment: Art, Science, and 
Spirituality. Toronto: University of Toronto Press, 2016.

14 Srov. supralibros ve Vatikánské knihovně: Ott.lat.2358. [online]. Biblioteca Apostolica Vaticana [vid. 2018
0914]. Dostupné z: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Ott.lat.2358; nebo také exemplář v boloňské univer
zitní knihovně: Bologna, Bibliotheca Universitaria, ms. 88. [online]. AlmaDL, 2004–2017 [vid. 20180914]. 
Dostupné z: https://amshistorica.unibo.it/320. Path: Piatto anteriore.

15 To znamená „v hlavním městě Korsiky“.
16 Seznam rektorů v letech 1622–1802 [online]. Univerzita Karlova, poslední revize 20180121 [vid. 2018

0806]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK2374.html. Činný byl v  letech 1684–1710, viz: Bibliografie 
cizojazyčných bohemik – katalog Clavius [online]. Knihovna AV ČR, [vid. 20180806]. Dostupné z: http://
clavius.lib.cas.cz/katalog/l.dll?h~DD=1&A=Wolwert%20de%20Neffe,%20Jan%20Ka%C5%A1par%20
Ign%C3%A1c,%20%C4%8Dinn.
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Obrázek č. 3: K 10952, bohatě zdobená první 
strana rukopisu traktátů Carla Guattaniho.

Obrázek č. 4: K 10952, erb Benedikta XIV. 
na zadní desce rukopisu.

Obrázek č. 5: Srov. supralibros 
Benedikta XIV. Zdroj: Vatikánská 

knihovna, Ott.lat.2358.1
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– V. JANOVSKY. Profesor Vítězslav (Viktor) Janovský (1847–1925) byl v letech 1916–1917 
rektorem české Karlovy-Ferdinandovy univerzity 17 a poté do roku 1918 prorektorem. 18 Pro-
fesor Janovský, zakladatel české vědecké dermatovenerologické literatury, 19 se také stal prv-
ním ředitelem české dětské nemocnice, která zahájila svou činnost roku 1902. 20 I on je tedy 
významnou osobností českého lékařského diskurzu a vystupuje tak z pomyslné anonymity 
obtížněji ztotožnitelných provenienčních záznamů.

S ohledem na význam tohoto rukopisu nastiňme ještě ve stručnosti jeho obsah. Vzhledem 
k době jeho vzniku není překvapivé, že značnou část knihy tvoří kopie listin Ferdinanda III., 
které dokumentují přeměnu univerzity, respektive průběh slučování Karolina s  jezuitskou 
kolejí. Samozřejmě obsahuje unijní dekret, jímž v  roce 1654 vznikla Karlo-Ferdinandova 
univerzita, i  listiny související se studentskou obranou před Švédy při obléhání města. Mezi 
poslední opsané listiny, to znamená texty připojené až po původním vročení 1706 pro rek-
tora Wolwerta de Neffe, patří část jeho oficiální korespondence z roku 1709 nebo také listiny 
vydané Marií Terezií. Závěrem podotkněme, že pozornost zasluhuje i metodika (řazení) a kva-
lita přepisu listin. Například k textu zakládací listiny, jak je její znění přístupné na stránkách 
Karlovy univerzity, 21 je na konci připojena transkripce textu pečeti. 22 U dvou dalších listin je 
uveden i „opis“ císařského monogramu Karla IV., ovšem se zjevnými chybami, 23 jak je patrno 
z obrázku [8]. Liber privilegiarum ještě zdaleka neodhalila všechna svá tajemství a souvislosti.

ČESKÝ VÝTAH Z NĚMECKÉ LÉKAŘSKÉ LITERATURY A RUKOPISNÉ 
PŘÍVAZKY
Do sbírky náleží také rozsáhlý rukopis v českém jazyce, Knisska domaczých lýků, se sign. K 7385. 
Datován je do 18. století, v digitalizované formě je přístupný online v rozšiřující se sbírce Biblio-
theca facultatis medica prima, 24 fungující na platformě Kramerius. Jedná se o překladový a dru-
hotně upravený text, jak už vyplývá z plného názvu rukopisu: Knísska Domaczých Lýků: Wýtažena 
z kniech Doktorských Niemeczkých a z Laský Blýžniho k  snadssý pomoczý geho w Cžeskau Ržecž 
uwedena. Autora vlastního kompendia neznáme, uvádí však alespoň obsáhlý jmenný rejstřík 
autorů, z jejichž spisů prý čerpal. 25 Stejně jako pozdně středověké kompendium Jana z Hvožďan 
je tato kniha podnětná ze sociolingvistického hlediska. Navíc podává cenné svědectví o tehdej-
ším lidovém léčitelství. Jmenný rejstřík v úvodu při určení zdrojových textů příliš nepomůže, 
k autorům neodkazuje průběžně. Rukopis sice obsahuje provenienční poznámky, ovšem obtížně 
čitelné, jelikož je kdosi nešetrně vyškrabal, udávají se v nich jména dvou bývalých vlastníků.

Jak jsme již psali v úvodu, byly ve sbírce kromě osmi samostatných rukopisů dosud zjiš-
těny také dva rukopisné přívazky. Prvním je rukopisný přívazek ke starému tisku K 7366, 

17 Seznam rektorů České univerzity Karlo-Ferdinandovy v  Praze 1882–1918 [online]. Univerzita Karlova, 
poslední revize 20180121 [vid. 20180919]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK2372.html.

18 Historie kliniky [online]. Dermatovenerologická klinika, poslední revize 20180429 [vid. 20180820]. 
Dostupné z: http://kozni.lf1.cuni.cz/historiekliniky.

19 TAMTÉŽ.
20 SVOBODNÝ, P. Nemocnice pražské aglomerace na přelomu 19. a 20. století. In: SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČ

KOVÁ, L. (eds.). Pražské špitály a nemocnice. Praha: NLN, 1999, s. 96.
21 Zakládací listina. Littera fundationis Universitatis Carolinae Pragensis. 7. Aprilis 1348 (latinský text) [on

line]. Univerzita Karlova, poslední revize 20180121 [vid. 20180929]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/
UK145.html.

22 Descriptum in Circuitu auræ Bullæ Roma Caput Mundi Regit orbis færena Rotundi.
23 Srov. HOLÁ, M. Císařský monogram Karla IV. [online]. Poslední revize 20160505 [vid. 20180827]. 

Dostupné z: https://karel700.cuni.cz/KAREL132.html.
24 Dostupné z: http://kramerius.lf1.cuni.cz/.
25 Podle slovesných koncovek v úvodních poznámkách je autorem rukopisu muž, nic bližšího však nepro

zrazuje.
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Obrázek č. 6: K 12239, vazba. Obrázek č. 7: K 12239, úvodní soupis kolejí UK, 
jejich historie a majetek, A.

Obrázek č. 8: K 12239, opis cís. 
monogramu Karla IV. na kopii 

listiny zachovávající majetek 
a privilegia akad. obce, 1358, 24r.
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tedy k revidovanému a doplněnému dílu salernské lékařské školy, slavnému Regimen Sanitatis 
Salernitanum. Název tisku zní De Conservanda Bona Valetvdine, Opusculum Scholæ Salerni-
tanæ a dílo bylo vydáno ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1557. Jméno autora ani písaře 
rukopisu, pojmenovaného Lékařstvij, není uvedeno, právě tak jako místo vzniku. Rukopis 
patrně nevznikl před rokem 1557. Text je psán v českém jazyce a obsahuje podrobné návody 
na přípravu a užití léků. Tematicky si obě díla odpovídají, ovšem Conservanda je v  jazyce 
latinském a německém. Kromě titulního listu je z přívazku popsáno jen 10 stran, zbylých 66 
jich zůstává prázdných. Vzhledem k povaze textu je výchozí text nemožné s určitostí stanovit. 

Druhým přívazkem – tentokrát ke knize se signaturou K 10252 – je rukopisná verze latin-
ské Řeči pro anatomii a obnovu veškerého lékařského studia ve slavném Království českém 26 Adama 
Zalužanského ze Zalužan (1555–1613). Těchto 13 listů je přívazkem k Jesseniově Průběhu 
pitvy 27 (Anatomiae), tvoří tedy rovněž logický celek. Vzhledem k datu vydání Řeči a s ohle-
dem na skutečnost, že rozložení úvodních stran kopíruje rozvržení listů v tištěné verzi, vznikl 
rukopis po roce 1600. 28 O výsadním postavení Jessenia spojeného se Zalužanským netřeba 
diskutovat, nicméně i dva výše popsané anonymní texty v češtině mají badatelům řady oborů 
co nabídnout. Přestože – nebo možná právě proto – dávají více otázek než odpovědí.

PŘEDNÁŠKY ZAKLADATELE VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Další rukopisy už jsou svými tvůrci autribuovány mnohem pečlivěji. Tractatus de febribus, to 
znamená „Traktát o horečkách“, (K 8752), se sestává z přednášek prvního ředitele Všeobecné 
fakultní nemocnice Tadeáše Bayera a vznikl roku 1777. 29 Tadeáš Bayer [9] (1737–1808) byl 
vojenský lékař, protomedik a  profesor všeobecné a  speciální patologie. Kniha je zajímavá 
nejen svým rozsahem: zevrubným popisem horečnatých onemocnění (diagnostikou a léčbou) 
a historií jejich epidemií o délce přes 1 000 stran (12 popsaných listů je vytrženo). Obsah 
těchto přednášek, jež si zapsal Antonín Wersin, vystihuje Bayerův přínos našemu lékařství. 
Nejenže naplnil příkaz císaře Josefa II. a fakticky zřídil centrální zdravotní ústavy, ale též zavá-
děl v českých zemích očkování proti neštovicím a pokoušel se minimalizovat epidemie dalších 
nakažlivých chorob, 30 o nichž vyučoval.

Díky provenienčnímu záznamu [10] navíc víme, že tento rukopis měl ve  svém vlastnictví 
věhlasný profesor Rudolf Jaksch von Wartenhorst (1855–1947), řádný profesor vnitřního lékař-
ství, děkan lékařské fakulty a v letech 1908–1909 rektor německé Karlo-Ferdinandovy univer-
zity v Praze 31 a člen Německé akademie věd Leopoldina. Jeho fotografie je na obrázku [11].

26 ZALUŽANSKÝ ZE ZALUŽAN, A. Oratio pro anatomia et instavratione totivs stvdii medici in inclyto Regno 
Bohemiæ. Pragae: Venceslai Marini à Genczicz, 1600. Kontext díla a překlad původního textu viz: DIVI
ŠOVÁ, B. Adam Zalužanský ze Zalužan: Řeč pro anatomii a obnovu veškerého lékařského studia ve slav
ném Království českém. In: GRIM, M. – NAŇKA, O. – ČERNÝ, K. a kol. Anatomie od Vesalia po současnost 
(1514–2014): publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 44–55.

27 JESSENIUS J. Iohannis Jessenii a Iessen, Anatomiae, Pragae, Anno M.D.C. abs se solenniter administrate histo-
ria. VVittebergae: impensis Samuelis Selfisch, 1601.

28 Anatomiae a další přívazek z pera Jana Jessenia, De Ossobus Tractatus, které s tímto rukopisem v původní 
vazbě tvoří jeden celek, byly vydány v roce 1601.

29 Tractatus De febribus. Pathologia specialis E[x]c[e]l[lentissimi]: Professoris Thadæi Pajer, conscripta ab Anto-
nio Wersin Medicinæ Candidato Anno 1777.

30 HLAVÁČKOVÁ, L. Bayer z  Bayerů, Tadeáš. In: Biografický slovník [online]. Poslední revize 20180721 
[vid. 20180915]. Dostupné z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BAYER_z_Bayer%C5%AF 
_Tade%C3%A1%C5%A1_7.10.17379.9.1808.

31 Seznam rektorů Německé univerzity Karlo-Ferdinandovy v  Praze 1882–1918 [online]. Univerzita Karlova, 
poslední revize 20180121 [vid. 20180919]. Dostupné z: https://www.cuni.cz/UK2371.html.
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Obrázek č. 9: Tadeáš Bayer. Zdroj: Rakouská 
národní knihovna, portrétová sbírka.2

Obrázek č. 10: Razítko prof. Rudolfa Jaksche 
v K 8752.

Obrázek č. 11: Rudolf Jaksch von 
Wartenhorst. Zdroj: U. S. National 

Library of Medicine.3
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Stejně tak jako tuto knihu vlastnil soudě dle provenienčních záznamů nezanedbatelnou 
část fondu ÚDL. Exempláře, které mu patřily, se ale v  současné době nacházejí například 
i ve fondech Památníku národního písemnictví. 32

PŘEDNÁŠKY OČNÍHO LÉKAŘSTVÍ Z VÍDNĚ
Signaturou K 11006 je označena kniha nesoucí název Morbi oculorum, „Nemoci očí“. Tvoří ji 
poznámky jistého Marka M. z očního lékařství, které byly zapsány ve Vídni roku 1790 [12]. 
Touž rukou jsou psány poznámky na samém konci knihy, které komentují soudobý odborný 
diskurz a mimo jiné odkazují na text publikovaný roku 1837. Lze se proto domnívat, že se 
onen Marek M. ke své studijní literatuře vrátil i dlouho po absolvování vídeňských přednášek.

Vyučujícím byl Joseph Barth (1745 či 1746 Malta – 1818 Vídeň) [13], profesor anatomie 
a oftalmolog ve Vídni (jmenován 1773) a oční lékař císaře Josefa II. (1776). 33 Věnoval se 
výuce, založil anatomické muzeum a  lékařskou knihovnu čítající 1 500 svazků. 34 Rukopis 
Morbi oculorum tak tvoří jen nepatrný zlomek knih, jejichž osud Joseph Barth ovlivnil.

I  zde nacházíme provenienční záznam častý v  knihách fondu ÚDL: tentokrát razítko 
„Prager medicinisches Lesemuseum“ [14], Pražského medicinského čtenářského muzea, zalo-
ženého roku 1841. Byla to první veřejná lékařská knihovna u nás a  fungovala až do roku 
1922, kdy byl fond nabídnut ministerstvu. Část knih přešla do vlastnictví Ústavu dějin lékař-
ství, část náleží Národní lékařské knihovně.

PŘEDNÁŠKY Z PATOLOGICKÉ ANATOMIE
Posledním rukopisem ve  sbírce jsou zápisky z  přednášek Václava Treitze (1819–1872) 
nazvané Pathologische Anatomie, neboli „Patologická anatomie“. Známe dataci dvou kurzů ze 
tří (dopsáno 30. 11. 1869 a 30. 4. 1870), poznámky z třetího semestru byly pravděpodobně 
dopsány na podzim 1870. Pokaždé je pod nimi podepsán coby student Emerich Maixner  
(1847–1920) [15].

Václav Treitz [16] byl vyhlášeným přednášejícím, jeho přednášky byly hojně navštěvované, 
trpěl však depresemi a dva roky po vzniku těchto zápisků spáchal sebevraždu. Profesor Treitz 
byl význačnou osobou nejen ve vědeckém životě, ale i ve vlasteneckých kruzích. Přednášky 
jsou německojazyčné, nicméně, jak píše profesor Ctibor Povýšil:

„Prof. Václav Treitz byl nejen patriot, ale zároveň velice oblíbený a vysoce ceněný přednašeč, 
který vzhledem k tomu, že se hlásil k českému národu, opakovaně musel čelit útokům pro 
své národní postoje. Své české postoje Václav Treitz prokázal například i tím, že se jako jediný 
profesor fakulty zúčastnil pohřbu Jana Evangelisty Purkyně. V německém prostředí tehdejší 
fakulty se Václav Treitz cítil stále více izolovaný, což jistě přispělo ke zhoršení jeho depresí.“ 35

Byl prvním ředitelem Ústavu patologické anatomie, o jehož založení se ostatně sám zaslou-
žil, a  prosektorem Všeobecné fakultní nemocnice. Tento rukopis je přímým svědectvím 
o výuce jedné z legend české patologie.

32 Jedná se o knihy se sign. SP 2518, BURSERIUS DE CANILFELD, J. B. Institutionum Medicinae Practicae … Vol 
4 Morbos Spectoris et Imi Ventris Complectens. Miláno: Giusseppe Galeati, 1789, a SF 3456, BONA, Giovani 
di. Observationes Medicae. Padova: Giovanni Battista Penada, 1766. Katalog dostupný z: www.pamatnik
narodnihopisemnictvi.cz/content/fck/files/SF.xls. [vid. 20180915].

33 EYCLESHYMER A. C. Anatomical Names. New York: William Wood & Company, 1917, s. 201.
34 Joseph Barth. In: Virtual Medical History Museum [online]. University of Malta [vid. 20180917] Dostupné 

z: http://home.um.edu.mt/medsurg/museum/portraits/barth.html.
35 POVÝŠIL, C. Historie Ústavu patologie 1. LF UK a VFN. Nemocnice, Informační bulletin Všeobecné fakultní 

nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 2008, sv. 5, s. 6–7.
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Obrázek č. 12: K 11006, Morbi oculorum. Obrázek č. 13: Joseph Barth. Zdroj: Welcome 
Collection.4

Obrázek č. 14a, b: K 11006, Prager medic. 
Lesemuseum.
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Obrázek č. 15: K 10728, začátek zápisků z druhého semestru.

Obrázek č. 16: Václav Treitz. Zdroj: 
Wikipedia.5
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BUDOUCÍ ZPRACOVÁNÍ FONDU
Jak je patrno z  výše uvedených příkladů, měly tyto knihy skutečně široký kontext četby 
a praktického použití a podávají cenná svědectví, která dokreslují obraz historických osob-
ností a  doplňují naše informace o  dějinách lékařské vědy nejen vlastním obsahem textu. 
Naším záměrem je proto data z provenienčních záznamů, která se už nyní vkládají do sys-
tému ALEPH, efektivně zpracovat v digitálním prostředí a co nejlépe vytěžit získané infor-
mace. Při zpracování zbývající části knihovního fondu Ústavu dějin lékařství bude nadále 
kladen důraz na tyto údaje, velké naděje jsou vkládány do zpracování dat pomocí modelů 
takzvaných „sítí“, vytvářených v rámci metod digitálních humanitních věd. Takové zpraco-
vání materiálu by bylo nejen přehledné, ale nepochybně pomůže pochopit a odhalit jinak 
nezřejmé vazby personální a informační a v konečném důsledku organismus knihovny jako 
celku. Využitím tohoto přístupu je snadnější spojit artefakty s historickým kontextem jejich 
vzniku a recepce. Šířeji zaměřená práce s provenienčními záznamy může přinést zásadní nové 
poznatky nejen pro dějiny medicíny, ale také například jazykovědy.

V  našem příspěvku jsme se kvůli omezenému prostoru zaměřili na  některé personální 
vazby – tyto jsou dále úzce spjaty s  kontextem místa vzniku. Jejich syntézou lze vrhnout 
světlo na knihy jako objekty a chápat je na pozadí dějin, které pak ony samy nepřímo, leč 
o nic méně zásadně, mohly ovlivnit. Například u přednášek Tadeáše Bayera z epidemiologie 
o tomto vlivu nemůže být pochyb. V podobných jedinečných vazbách tkví přidaná hodnota 
knih sbírky Ústavu dějin lékařství 1. LF UK.
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MANUSCRIPTS AND EARLY PRINTED BOOKS AT THE INSTITUTE 
FOR HISTORY OF MEDICINE 1ST FM CU
Summary: The paper presents the collection of manuscripts and early printed books of the Institute for 
History of Medicine of the First Faculty of Medicine of Charles University, as well as their cataloging 
and further information-processing at the Institute of Scientific Information of the First Faculty of 
Medicine of Charles University and General University Hospital in Prague. In this paper, we focused 
mainly on the manuscripts, taking into account that the provenance of a book can be considered a key 
to interpreting their personal and information connections.

Casting light into the history of individual books is – in this case – more crucial than it would seem 
because the physicians, who owned these objects, who were the authors of their texts or who used them 
in some way, often had a paramount influence on numerous people’s lives, or even on the health of 
a whole population, subtly shaping the path of history. Our aim is to bring forward the added value 
of the books, which they provide besides the actual medical knowledge that is fixed in them in written 
form. We thoroughly consider the people that crossed the path of said books. Here, employing the 
future perspectives of computer-processed models of networks (consisting of owners, scribes, authors, 
their colleagues etc.) is bound to bring new findings for the history of medicine, general history, as well 
as for historical linguistic research or for describing the structure of the library collection itself.

Key words: Early printed books, manuscripts, provenance, history of medicine.
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