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KNIHA VERSUS ALBUM GRAFICKÝCH LISTŮ

Jan T. Štefan* a Martina Mrňavá**

Při katalogizaci knižních ilustrací1 starých tisků se zcela zákonitě objeví otázka, 
jak zařadit některé tisky, u kterých není jednoduché bezprostředně rozhodnout, 
jde-li o „knihu“ nebo o jakési obrazové „album“. Pokud vznikne pocit, že je nutné 
mezi těmito dvěma druhy artefaktů rozhodovat, je potřeba si nejdříve tyto dva 
pojmy nepatrně objasnit. K tomuto budeme citovat některé sentence z literatury 
obecnější povahy. V malém exkurzu budeme po vybraných pramenech postupovat 
s tokem času a tak si přiblížíme vývoj obsahu pojmu v časovém úseku necelých 
sta let: 

A
Ottův slovník2 se definici „knihy“ vyhnul, ale z hesla „knihařství“ vyplývá 

potřeba, aby v knize byly listy spojeny v celek. 

B
Tobolka na úvod svého díla Kniha Její vznik, vývoj a rozbor3 ihned upozorňu-

je, že lze v pojmu kniha zdůrazňovat buď prostorovou jednotu nebo obsahovou 
jednotu textu, případně vystihnout pojem knihy ve smyslu nejširším, a pokládá 
knihu za zaznamenání myšlenek na snadno pohyblivé látce, souvisících po stránce 
vnější i obsahové. 

C
V Malém encyklopedickém slovníku A–Ž4 pod pojmem „kniha“ se píše: 1. dnes 

zpravidla tisk s větším počtem papírových listů, spojených v samostatný celek, 
dále je tu upřesňující pojem „knihopisná jednotka“: publikace jako samostatný 
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1  Richterová M.: Antonín Karel Balzer. Diplomová práce, Filozofická fakulta UK Praha 2004, 
Štefan J. T.: Knižní ilustrace rodiny Balzerů. In: Sborník 4. odborné konference Problematika 
histo rických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, Olomouc 1994. Brno 1995, 
s. 64–87, ISBN 80-7053-105-3. 

2  Ottův slovník naučný, Praha 1998 (reprint původního vydání z roku 1899), str. 436–441. 
3  Tobolka Z.: Kniha Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949, str. 11. 
4  Malý encyklopedický slovník A–Ž, Academia, Praha 1972, str. 525. 
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obsahový celek, opatřený zpravidla titulním listem a samostatným číslováním, 
a též „album“5, což je sbírka fotografií, poštovních známek, nálepek apod. 

D 
V Ilustrovaném encyklopedickém slovníku6 je „kniha“ historicky vzniklý a vy-

víjející se způsob fixace sémantických informací v podobě rozsáhlejšího textu či 
obrazů, které tvoří tematický nebo výtv. celek; slouží k reprodukci a předávání 
v prostoru a čase. Text je fixován na různém materiálu … v podobě listů pomo-
cí grafických znaků (písmen, obrazců); listy jsou spojeny knihařskou vazbou. 
„Album“7 je zde též 3. výbor básní, hudebních skladeb nebo obrazů vyd. jako 
kniha. 

E 
V Malé československé encyklopedii8 je pojem „kniha“ samozřejmě rozšířen 

o další znaky a detaily: 1. historicky vzniklý a vyvíjející se způsob fixace séman-
tických informací v podobě rozsáhlejších textů nebo obrazů, které tvoří tematický 
nebo výtv. celek; slouží k jejich reprodukci a předávání v prostoru a čase. Text je 
fixován na různém materiálu (pergamenu, papíru) v podobě listů pomocí grafic-
kých znaků (písmen, obrazců); listy jsou spojeny ve hřbetu knihařskou vazbou. 
Co se týká „alba“9, pak je to opět sbírka … v podobě knihy. 

Tolik několik málo citací. Dále budeme komentovat jednotlivé názory:
A)  Autoři Ottova slovníku zřejmě ještě necítili potřebu blíže specifikovat pojem 

„kniha“, ale zdůraznili důležitou složku obsahu pojmu, a to spojení nosného 
média vazbou. 

B)  Tobolka zdůrazňuje jednotu obsahu a snadnou mobilitu knihy. Další znaky 
nechal na čtenáři a na jeho zkušenosti s knihou. 

C)  Malý encyklopedický slovník zdůrazňuje u knihy obsahový i fyzický celek, 
upozorňuje na jistou obvyklost číslování stran a titulního listu. Zcela byl opo-
menut posun ve slově album, kdy se tímto názvem nejpozději v druhé polovině 
20. století nazývají soubory uměleckých grafických děl jednotlivých autorů 
nebo skupin. 

5  Malý encyklopedický slovník A–Ž, Academia, Praha 1972, str. 28. 
6  Ilustrovaný encyklopedický slovník II. Academia, Praha 1980, str. 145. 
7  Ilustrovaný encyklopedický slovník I. Academia, Praha 1980, str. 50. 
8  Malá československá encyklopedie III, Academia, Praha 1986, str. 415
9  Malá československá encyklopedie I, Academia, Praha 1984, str. 95. 
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D)  Ilustrovaný slovník již zařazuje mezi knihy i soubor grafických obrazců, nepo-
chybně – pokud můžeme odhadovat – pod vlivem zhodnocení úlohy ilustrace 
v knize s ohledem na její možnou kvantitu v knize. A nachází nové řešení 
obsa hu pojmu album. 

E)  Malá encyklopedie již shrnula prakticky všechny naznačené znaky knihy 
z před chozích pramenů, navíc přijala knihu též jako výtvarný celek. 

Jistěže při posuzování obsahu pojmu album musíme zdůraznit posun obsa-
hu tohoto pojmu, kdy soubory uměleckých grafických děl jednotlivých autorů 
nebo skupin, koncipované nikoli jako sbírka (budovaná víceméně tvůrčím způ-
sobem), ale jako předem záměrně10 sestavený soubor, byly zahrnuty do pojmu 
kniha. Pravda, velmi často listy těchto alb nejsou spojeny, ale i knihy nacházíme 
v bibliofilských úpravách nesvázány. 

Můžeme-li navázat na původní problém: které soubory grafických listů, a nám 
šlo o soubory vzniklé rukama rodiny Balzerů, je možné považovat za knihu a které 
nikoliv, pak naše odpověď zní asi takto:
a) všechny soubory, které jsou vybaveny titulním listem (samozřejmě tím nevy-

lučujeme ty, které titulní list neměly, viz b), 
b)  pokud titulní list neznáme, neznamená, že v minulosti neexistoval, a pak pá-

tráme, jestli tyto listy mají navazující číslování (to ještě jistě neznamená užší 
souvislost mezi listy, navíc, listy byly často přečíslovány, ale to považujme 
spíše za důkaz, že soubory byly vytvořeny za jistým cíle – i komerčním), 

c)  dobrým důkazem spojení grafických listů do knihy je skutečnost, zdali byly 
spojeny jakoukoli vazbou. Na mnoha číslovaných listech z balzerovské pro-
dukce tyto stopy nacházíme, ale nejsme schopni určit, kolik takto spojených 
svazků bylo vydáno. Víme jenom, že část produkce ekvivalentní balzerovské 
oficíny takto svázána nebyla a byly nepochybně prodávány jako volné listy. 

Ideální je spojení všech těchto znaků, které pak nás zcela zbavuje pochybností, 
zdali je daný soubor knihou. Takový ideální stav nenacházíme často11. 

Kniha versus album grafických listů

10  Tzv. „hollarovská albíčka“, vydávaná pro sběratele v šedesátých a sedmdesátých letech minulého 
století do této kategorie jistě nespadají, protože byla tvořena podle klíče, kdy (skoro) každý člen 
spolku grafiků Hollar (SČUG Hollar) nakreslil na vyhrazené místo na litografickém kameni svoji 
kresbu. Mezi jednotlivými grafickými dílky nebyla souvislost než spolkově personální a sloužily 
jako sběratelský objekt. 

11  Např.: Neues. A. B. C. Büchel. von verschiedenen Charakter unserer Sprache. Verlegt beÿ Joh. Balzer 
in Prag. und beÿ Joseph Eder Kunsthandler in Wien, rytý tit. list a dále celkem 24 tabulek s pís-
meny abecedy ve fraktuře i latince, psané i tištěné, příklady ve čtyřech řečech: německy, latinsky, 
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Ovšem na pochybách ohledně souvztažnosti a jednoznačného určení typu al-
bum/kniha versus konvolut můžeme zůstat např. u svazku 30 grafických listů, 
pracovně ho nazveme Album krajin, stromů, hradů a zámků12 (pravděpodobně 
z r. 180013), uchovaného ve Strahovské knihovně. Tento artefakt obsahuje rytiny, 
akvatinty a kombinované techniky a listy jsou číslovány třemi způsoby. Prvních 
osm „A“ až „H“, dalších 12 „I“ až „XII“ a zbývající přibližně „N1“ až „N3“, „4“, 
„N5“ a „N6“, „7“, „8“, list bez čísla a „10“. Pochybnost je pochopitelně v tom, 
jestli tyto listy vlastně patří k sobě a jestli tento tisk není konvolutem tří tisků. 
Protože zatím podobný soubor není znám ani ve svých předpokládaných částech, 
zůstává tato otázka nerozhodnuta. 

Závěr

Za knihu lze zcela oprávněně považovat svazek grafických listů, opatřený 
buď titulním listem, nebo vzájemným spojením – jakoukoli knihařskou vazbou. 
Nezbytná je vazba vnitřní – tedy jistá vazba tematická. Takto můžeme posoudit 
i dodatečně spojené listy, čímž se taková kniha/album svým charakterem blíží 
téměř knižnímu konvolutu a je tedy možné uvažovat o její unikátnosti, blížící se 
rukopisu. 

 francouzsky a italsky, doprovázené ilustračními obrázky. Verschiedene Beywerke zu Auszirung 
deren Rissen und Plans mit und ohne Allusiones auf verschiedene Künste und Wissenschafften 
inventirt und gezeichnet von Johann Kleinhardt in Prag. verlegt und gestochen durch Johann 
und Mathes Gebrüdere Baltzer Kupferstechers in Prag und Lissa. 1772, rytý tit. list a 24 rytin 
(nejspíše předlohových), viz dva kreslící putti na titulní stránce. Zeichenbuch für Liebhaber der 
freyen Landschaftszeichnung, worinn die Anfangsgründe derselben nach einer leichten und kur-
zen Art gezeiget werden, von Johann Kleinhard, vormaligen Schüler des verdienstvollen königl. 
böhm. landständischen Ingenieur = Professors Johann Ferdinand Schor. Gestochen und verlegt 
von Johann Balzer, kaiserlichen königlichen privilegierten Kupferstecher zu Prag. Prag, mit von 
Schönfeldischen Schriften. 1783 s cca 40 lepty či akvatintami (album vyšlo vícekrát s poněkud 
odlišným počtem ilustrací a u různých nakladatelů). ABC Büchl für die Jugend mit Grossen Schallir 
und emblematischen Fractur = Buchstaben nebst beigesetzten Vignetten. Im Verlag beÿ Gregor 
Balzer in Prag, rytý nesignovaný titulní list a dále nesignované mědiryty s jednotlivými latinskými 
a frakturními písmeny s ilustračním obrázkem. Evangelien der Sonn und Festtägen in Bildern 
vorgestelt. für Seelsorger Katecheten Hauslehrer, und frome Hausväter zu finden bei Johann Balzer 
in Prag uud /!/ Wien. /1784/, rytý titulní list a dále 101 nesignovaných rytin a výjevy z evangelií, 
případně vztahující se k církevnímu roku. Landschaften für Kunstliebhaber. Invent: u. gestochen 
Von Anton Balzer in Prag 1793. 1ter Heft., rytý tit. list a dále 12 mědirytů … Prag 1794. 2ter Heft, 
taktéž rytý titulní list a 12 mědirytů. 

12  Titulní list alba tedy ani název není znám, jednotlivé jeho listy jsou často ve veřejných i soukro-
mých sbírkách. 

13  Dle vročení listů č. 9, 21 a 26. 
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14  Např. obecně známá Velislavova bible či Catechismus oder Römisch = Katolische Glaubens = 
Lehr in Bildern vorgestellet mit Frag und Antworten erkläret zum Nutzen für Catecheten und der 
lernenden Jugend. Prag 1790. beÿ Johan Balzer Kupferstecher; nelze zde samozřejmě opomenout 
obrázkové knihy pro mládež a pro negramotné. 

Podíváme-li se nyní zpětně na náš problém, zdá se, že otázku nutnosti rozlišení 
mezi knihou a albem grafických listů není již nutné řešit. Sdělování písmem a ob-
razem má za sebou dlouholetý vývoj, který začínal v počátku záznamu informací, 
v průběhu věků se prolínal, samozřejmě, že zde přispěla i potřeba ilustrace psa-
ných textů, která přinesla nové momenty sdělování až do následné minimalizace 
textu, nebo k dominaci ilustračního „doprovodu14“. 
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