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Záhada určení donátorství dvou rukopisů z Vědecké knihovny v Olomouci

ZÁHADA URČENÍ DONÁTORSTVÍ DVOU RUKOPISŮ 
Z VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI

David Papajík

Vědecká knihovna v Olomouci uchovává mnoho vzácných rukopisů. Mezi ty 
významnější z nich nepochybně patří také rukopisy O svatém Jeronýmovi knihy 
troje a tzv. Evangeliář olomoucký. Oba patřily olomouckému klášteru sv. Kláry 
až do zrušení kláštera roku 1782. Kromě jejich obsahu, se kterým se ve stručnosti 
seznámíme, jsou oba zajímavé také tím, že sice známe jméno donátorky rukopi-
sů, ale nevíme, ze kterého rodu pocházela, pokud budeme předpokládat, že byla 
šlechtického původu. Zároveň se dochovaly v obou rukopisech její iniciály. 

Počátkem 15. století darovala nějaká paní Kateřina (Kačna) olomouckému 
klášte ru sv. Kláry dva rukopisy. Nejednalo se o něco nevýznamného, právě na-
opak. První bohemikální rukopis darovaný klášteru paní Kateřinou nese název 
O svatém Jeronýmovi knihy troje. Rukopis má rozměry 21×14,5 cm a pochází z ro-
ku 1410 (jeho vznik je datován 17. srpna 1410). Ve třech částech vypráví jmé nem 
Eusebia, sv. Augustina a sv. Cyrila Jeruzalémského o sv. Jeronýmovi. Původní 
text vzniklý ve 12. století byl psán latinsky, později byl zásluhou olomouckého 
biskupa Jana IX. ze Středy ve 2. polovině 14. století přeložen do němčiny a asi 
souběžně i do češtiny. Na první straně rukopisu jsou iniciály původního vlastníka 
rukopisu KGSC. Na druhé straně prvního listu je pak nápis „Tyto knihy učinila 
jest paní Kačna svú dcerú v obec všiem sestrám“.1 

Druhým rukopisem, který od Kateřiny dostal klášter sv. Kláry, byl tzv. Evan-
geliář olomoucký. Jedná se o rukopis na pergamenu o rozměrech 24×15,5 cm 
z roku 1421 (jeho vznik je datován 18. srpna 1421). Česky psaný rukopis se skládá 
ze tří základních částí, Bonaventurova životopisu sv. Františka, textů evangelií 
a popisu rituálu uctívání sv. Kříže na Velký pátek. Na první straně rukopisu jsou 
iniciály K.G.S.C. a nápis „Tyto kniehy učinila jest paní Kačna svú dcerú a mají 

1  BOHÁČEK, Miroslav – ČÁDA, František: Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften der 
Wissenschaftlichen Staatsbibliothek von Olmütz. Köln–Weimar–Wien 1994, s. 1–2. Rukopis je 
uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci pod signaturou M I 1. Celý text rukopisu je přístupný 
i v elektronické podobě na internetové adrese http://dig.vkol.cz/dig/mi1. K němu dále TILLE, 
Václav: Seznam českých rukopisů c. k. studijní knihovny v Olomúci. Věstník České akademie 
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 4, 1895, s. 438; PATERA, Adolf (ed.): 
O sv. Je ronymovi knihy troje. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě 
a v Slezsku, skupina I., řada I., č. 5. Praha 1903; PETRŮ, Eduard: Z rukopisných sbírek Universitní 
knihovny v Olomouci. Praha 1959, s. 42–43. 
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býti v obec vším sestrám“. Z toho by plynulo, že rukopis darovala Kateřina své 
dceři, která byla jeptiškou a všem jejím dalším spolusestrám.2 

Pokusme se rozluštit něco více o záhadné dárkyni dvou rukopisů. Muselo se 
jednat o osobu, která měla trvalý pozitivní vztah ke klášteru. Tento vztah byl navíc 
posílen skutečností, že její dcera byla v klášteře jeptiškou. Dále to musela být 
osoba dostatečně bohatá, aby si mohla dovolit během let 1410–1421 pořídit dva 
nákladné rukopisy. Podle všeho pocházela ze šlechtického prostředí. Je zřejmé, 
že dárkyně se jmenovala Kateřina a byla vdaná, když měla dceru. 

Již v roce 1922 se zamýšlel nad oběma rukopisy Josef Vašica.3 Podle něho moh-
la písmena KGSC znamenat značku dílny, ze které rukopis vzešel, nebo, což se 
mu zdálo pravděpodobnější, zkratku jména té osoby, která si rukopisy objednala. 
I když ho postava paní Kateřiny lákala, nedokázal blíže určit její totožnost. 

Nebudeme zde připomínat další autory, kteří se o záhadné postavě paní Kateřiny 
zmí nili. Podíváme se pouze na nejnovější názory. V roce 1995 musel Jiří Fiala 
smutně konstatovat, že iniciály KGSC stejně jako jméno dárkyně dosud vzdorují 
bližší identifikaci.4

V roce 2002 spojil Rostislav Vojkovský tajemnou objednatelku obou rukopisů 
s jednou z manželek z okruhu rodu pánů ze Sovince.5 Podle něho nechala pořídit 
tzv. Evangeliář olomoucký Kateřina z Tvorkova, manželka Petra I. ze Sovince 
(1404–1425). Protože tato publikace věnovaná osudům hradu Sovince nemá po-
známkový aparát, obrátil jsem se na autora výše zmíněné myšlenky, aby mi sdělil, 
odkud čerpal svou informaci. R. Vojkovský mi odpověděl, že si již nepamatuje, 
z čeho čerpal, a ani nijak jinak nebyl schopen své tvrzení dokázat.6 

Pokusme si odpovědět na otázku, jestli mohla být dárkyní dvou rukopisů kláš-
teru sv. Kláry Kateřina z Tvorkova. Tato žena byla druhou manželkou Petra I. ze 
Sovince a je doložena v letech 1417–1437. Roku 1410, kdy vznikl první rukopis, 
nemohla mít nic společného s rodem pánů ze Sovince, protože tehdy byl ženat 
Petr I. ze Sovince s Eliškou z Meziříčí (1405–1412). Záhadná Kateřina měla mít 

2  BOHÁČEK – ČÁDA, Beschreibung der mittelalterlichen Handschriften, 1994, s. 600–601. Rukopis 
je uložen ve Vědecké knihovně v Olomouci pod signaturou M II 249. Celý text rukopisu je pří-
stupný i v elektronické podobě na internetové adrese http://dig.vkol.cz/dig/mii249. K němu dále 
TILLE, Seznam českých rukopisů, 1895, s. 441; ČERNÝ, František (ed.): Evangeliář olomoucký. 
Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku, skupina I., řada 
I., číslo 4. Praha 1902; PETRŮ, Z rukopisných sbírek, 1959, s. 39–42. 

3  VAŠICA, Josef: Olomoucké 500leté knižní jubileum. ČVSMO, 33, 1922, s. 50–51. 
4  FIALA, Jiří: Dějiny města Olomouce v datech I. (do roku 1526). Olomouc 1995, s. 123. 
5  VOJKOVSKÝ, Rostislav: Sovinec. Hrad jižně od Rýmařova. Dobrá 2002, s. 6. 
6  Celá Vojkovského pasáž o daru tzv. Evangeliáře olomouckého je navíc zmatená, protože uvádí, 

že byl paní Kateřinou ze Sovince darován klášteru sv. Jakuba v Olomouci. 
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dceru jeptiškou, Kateřina z Tvorkova má doloženého z manželství s Petrem I. ze 
Sovince pouze jednoho syna Albrechta (1437–1451).7

Výše uvedené skutečnosti mne na jiném místě přivedly na myšlenku,8 jestli 
tajemnou Kateřinou nemohla být spíše matka Petra I. ze Sovince a manželka Pav-
líka IV. ze Sovince (1368–1398) Kateřina z Kunštátu. Také tato Kateřina byla dru-
hou manželkou svého muže a je připomínána v letech 1373–1418. Měli bychom 
si ovšem uvědomit, že výroba takového rukopisu byla finančně velmi nákladná 
a vdova Kateřina z Kunštátu na zaplacení dokonce dvou rukopisů patrně neměla 
finanční prostředky. 

Klíčem k celé záhadě jsou nepochybně písmena KGSC. Pokud budeme vychá-
zet z předpokladu, že značí zkratku jména dárkyně, pak K by mohlo znamenat 
Kateřina, G pak gemachel, gemahl, gemahel, gemehel9 = manželka, choť, S by 
značilo Smil a C z Kunštátu (Cunstatu). Kdyby byla tato hypotéza správná, zna-
menalo by to, že oba rukopisy nechala zhotovit Kateřina, manželka Smila z Kun-
štátu. Autoři monografie o Pánech z Kunštátu Peter Futák a Miroslav Plaček však 
žádnou takovou, která by našim parametrům vyhovovala, neznají.10

Nakonec je možné, že naše dosavadní cesta hledání jména dárkyně dvou ruko-
pisů nebyla správná, a zkratka KGSC znamená něco zcela jiného. Mohlo se totiž 
jednat o písemné zachycení předávacího aktu. K – Kateřina (Katharina, Katharine), 
G – dala (dát = geben), S – svaté (Sankt-), C – Kláře (Klara či Clara). 

7  PAPAJÍK, David: Páni ze Sovince. Dějiny rodu moravských sudích. Praha 2005, s. 348. 
8  Tamtéž s. 64. 
9  Za poskytnutí informace a konzultaci dané věci děkuji prof. Libuši Spáčilové z Katedry germa-

nistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Podle doc. L. Spáčilové byla manželka v 15. století 
na Moravě označována následujícími výrazy: gemachel, gemahl, gemahel, gemehel, dále také 
hausfrau, eeweib, eefrau, efrau, eweib a eheliche hausfrau. 

10  FUTÁK, Peter – PLAČEK, Miroslav: Páni z Kunštátu. Praha 2005; Ottův slovník naučný, 15. díl, 
Praha 1999 (reprint původního vydání z roku 1900), s. 378. První manželkou Smila z Líšnice 
(a Kunštátu) skutečně byla Kateřina (Kačna) z Vildenberka, vdova po zámožném brněnském 
měšťanovi Ditlinu Mauriciovi. Jako manželka Smila z Líšnice je prvně připomínána v roce 1365. 
Kateřina zemřela někdy před rokem 1371, v tomto roce byl Smil již ženatý s Keruší z Vartemberka. 
Z manželství se Smilem vzešel syn Boček, přičemž z prvního manželství měla Kateřina ještě syna 
Prokopa. Sám Smil z Líšnice je naposled připomínán v červnu 1393, o tři roky později byl již po 
smrti. Mezi líšnickými Kunštáty vystupuje ještě jeden Smil – syn Heralta z Loučan. V pramenech 
se objevuje v letech 1393–1421. Za manželku měl Ofku z Lichtenburka, zanechal po sobě dvě 
dcery – Elišku (později provdána za Hynka ze Sovince a Pňovic) a Kateřinu (manželkou Jindřicha 
z Boskovic). Obě byly ještě v roce 1418 nezletilé. Patrně jedinou osobou z líšnických Kunštátů, 
která měla nějakou vazbu na klášter sv. Kateřiny v Olomouci, byla Eliška – dcera zakladatele líš-
nické větve Bočka z Líšnice. Ve zmíněném klášteře byla jeptiškou, připomínána je pouze jednou 
v roce 1369. Za konzultaci a poskytnutí údajů k problematice Kunštátů děkuji Peteru Futákovi. 
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Ve svém vystoupení jsem se pokoušel upozornit na jeden zajímavý problém 
spojený s určením jména dárkyně dvou významných rukopisů klášteru sv. Kláry. 
I když se nepodařilo celou záležitost definitivně rozluštit, byla pozornost věnovaná 
celé věci jistě na místě. 


