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KNIHOVNA DR. GILGA VE FONDU KROMĚŘÍŽSKÉHO ZÁMKU

Cyril Měsíc

Při revizi tzv. Lesní knihovny v roce 2005 jsem si všiml, že se u některých knih 
objevuje ex libris Joannes Gilg de Gilgenburg, Medicine doctor.1 V té době jsem 
si udělal několik poznámek, kde se ex libris objevuje, a až nyní jsem se k těmto 
údajům vrátil. Pokud bychom si zadali slovo Gilg do internetového vyhledávače, 
dostali bychom se k zajímavým údajům: od jména koně až po osoby se jménem 
Gilg,2 ovšem většinou nenajdeme žádnou zásadní informaci k Janu Gilgovi z Gil-
genburgu. Co vlastně slovo Gilg znamená? Podle Grammatisch-kritisches Wörter-
buch der Hochdeutschen Mundart…“3 se toto příjmení objevuje obzvlášť v severním 
Německu a znamená lilii. O postavě Jana Gilga nemáme mnoho informací, hodně 
let je zahaleno tajemstvím. Většinou se uvádí, že pocházel z Moravy,4 lékařství 
studoval na univerzitě ve Vídni,5 kde byl žákem osvícence Gerharda van Swietena.6 
Kde po absolvování univerzity přesně působil, není jisté. Zápis v knize Zeug – Haus 
der Gesundheit7 naznačuje, že mohl být chirurgem v Budišově (domnívám se, že 
u Třebíče) a že mohl nějakém vztahu se šlechtickým rodem Paarů,8 ovšem jedná 

1 Ex libris bylo také ručně psané, také M. D Facult. Med. Tyrnav.: em director et Consiliarius Re-
gius Hungaricus. Podle ex libris pocházela většina jeho knih z let 1762–1770 (od povýšení a ještě 
bez titulu z Trnavy). 

2 Např. www.seznam.cz
3 Adelung, Johann Christoph: Grammatisch–kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart… 

Wien 1808, s. 690. 
4 Slovenský biografi cký slovník, II. zväzok, E–J Martin, Matica slovenská 1987, s. 191, nebo např. 

Bokesová-Uherová, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 1962, s. 25., domnívám 
se, že bylo chybou umístit jeho rodiště do Gilgenburgu-Dabrówna v Polsku, pokud bychom před-
pokládali souvislost s Antonínem Karlem Gilkem, mohl by pocházet z Pavlova nebo Boskovic, 
protože z těchto míst měl Antonín kmotry. 

5 Slovenský biografi cký slovník, II. zväzok, E–J Martin, Matica slovenská 1987, s. 191, nebo Bo-
kesová-Uherová, M.: Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu. Bratislava 1973, s. 184, 
promoval 1754 – tamtéž. 

6 Holanďan Gerhard (Gerard) van Swieten (1700–1772) byl osobním lékařem císařovny Marie 
Terezie (1717–1780) a tvůrcem vysokoškolských reforem a reforem státem organizovaného zdra-
votnictví v roce 1749. S největší pravděpodobností byl svobodný zednář – viz např. Kroupa, Jiří : 
Alchymie ště stí. Brno, 2006. 

7 Zeug – haus der Gesundheit… Leipzig. 1698, sign. U/a VIII/3 29, přír. č. 23228, titul obsahuje 
zápis Ex libris Francisci Joanis Gilg, chirurgi Budischoviensis, 

8 Kníže Jan Václav Paar zaměnil r. 1768 Budišov s bar. Frant. Jos. Jungwirthem za Kardašovu Řečici 
v Čechách. Dvorský, František: Vlastivěda moravská II. Místopis. Třebíčský okres. Brno. 1906. 
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se jenom od domněnku. V roce 1762 je povýšen do šlechtického stavu z Gilgen-
burgu9 a další informace máme až z roku 1770, kdy se stal 21. dubna hlavním 
městským lékařem.10 Již od roku 1769 byla Trnavská univerzita s pěti fakultami 
(včetně čerstvě založené lékařské fakulty) kompletní vysokou školou.11 V říjnu 
1770 oznámila uherská královská místodržitelská rada jmenování univerzitních 
funkcionářů a fakultních profesorů12 a prvním ředitelem lékařské fakulty byl jme-
nován právě Jan Gilg z Gilgenburgu13 také proto, že znal organizaci a formu studia 
na vídeňské lékařské fakultě.14 Lékařská fakulta zahájila svou činnost 7. listopadu 
1770 volbou prvního děkana, kterým se stal Adam Ignác Prandt, profesor fyziolo-
gie a farmakologie.15 Dne 5. 12. 1770 koupil Gilg (doktor fi lozofi e a lékařství) po 

9 Informaci mi potvrdil PhDr. Petr Mašek, důvod povýšení kupodivu nevíme, titul z Gilgenburgu 
je nejspíše slovní hříčka a nemá zřejmě s Dabrównem v Polsku nic společného. Nicméně erbovní 
diplom od císaře Leopolda II. (1747–1792) získal Ján Gilg, trnavský lékař, společně s manželkou 
Klárou a s dětmi Františkom, Jánom, Štefanom, Žigmundom a Klárkou až 18. 11. 1790. Kem-
pelen, B.: Magyar nemes családok (LR LV/174: Nyitram. lt) – Vö. NI IV/406; Budapest. 1911 
(za překlad děkuji paní Dr. Holašové a Dr. Šimončičovi z Ústavu dejín Trnavskej univerzity.). 
Zda důvodem pozdního udělení byla fi nanční stránka, nevíme. Běžný postup byl, že nobilitovaný 
požádal dvorskou kancelář o vydání diplomu a musel zaplatit poplatek za diplom, který ale nešlo 
odpustit. V dnešních relacích zhruba 10–100 tis. Kč v závislosti na stupni nobilitace. Když neměl 
peníze, tak si musel počkat. Další věc je, že šlechticem se vlastně stal již vlastní nobilitací a di-
plom potřeboval hlavně kvůli erbu a také pro potomky, aby se měli čím prokazovat – za vysvětlení 
děkuji Dr. Pouzarovi. Ovšem vzhledem k tomu, že velká většina jeho knih je z let cca 1762–1770, 
je možné, že J. Gilg zaplatil diplom kvůli dětem nebo že knihy pro něho byly v té době prioritou. 
Jeho erb je popsán v: Siebmacher, J. – Csergheó, G: Wappenbuch des Adels von Ungarn sammt 
den Nebenländer der St. Stephans – Krone. Nürnberg 1885–1894, s. 198: Geviertet von G. und 
B., darüber ein gewelletr w. Balken (Fluss), dann 1. u. 4. aus d. Spaltung wachsend, ein Adler, 
2. und 3. auf gr. Boden, ein dreifach gezinnter Thurm, mit off enen gewölbtem Thore u. zwei ne-
beneinandergereihten off enen Fenster.

10 Bokesová-Uherová, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 1962, s. 25. 
11 Ružička, V.: Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu. Bratislava 1974, s. 149. Pod-

nět dala samotná Marie Terezie. O zreformování studia na právnické fakultě v Trnavě jednali Swi-
etien, Riegger, Sonnenfels již v letech 1759–1766, tamtéž. Tyto postavy jsou nazývány osvícenci, 
velmi pravděpodobně však byli svobodní zednáři – viz Kroupa, J.: Alchymie ště stí. Nicméně již 
v roce 1769 navrhla Marie Terezie přemístit univerzitu do Budína – viz Ružička, s. 150. 

12 Bokesová-Uherová, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 1962, s. 25. 
13 Tamtéž a další literatura. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž, s. 26. Trnavské městské zastupitelství bylo na svém zasedání dne 19. ledna 1770 informované, 

že císařovna jmenovala na nynější univerzitu nové profesory práva, medicíny, francouzštiny a němčiny, 
učitele šermu a tance a na jejich platy věnovala 13 000 zlatých (Šimončič, Jozef: Mojej Trnave. K deji-
nám Trnavy a okolia. Trnava 1998, s. 95). Se jmény však byla městská rada seznámena až 15. října 
1770. Předtím se sestával zdravotnický personál v Trnavě z městského lékaře, dvou doktorů, tří 
lékárníků a tří kvalifi kovaných porodních asistentek – tamtéž. 
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Eleonóre Terézii Karaffi  átovej dům na dnešní Štefánikovej ulici.16 Při organizaci 
novozaložené lékařské fakulty se měla uplatnit zásada „per totum conformetur“ s ví-
deňskou lékařskou fakultou v tom smyslu, že se jí měla v každém ohledu vyrovnat. 
Reformou univerzity se měla univerzitní autonomie, která symbolizovala univerzitní 
svobody od středověku, co nejvíce omezit a potlačit17. Dvojtá správa univerzity, kterou 
vedli jmenovaní členové konzistória a volení akademičtí hodnostáři, narážela přirozeně, 
často na vzájemné nedorozumění, přičemž pochopitelně státní složka měla mocenskou 
převahu18. Fakulta začala působit od 29. listopadu 1770, ale střetla se s překážkami 
nejen pro nedostatečný počet posluchačů, ale také pro nedůvěru, lhostejnost a slabou 
hmotnou podporu místní provinciální buržoazie, navíc i vládních kruhů.19 V roce 1771 
se začalo se stavbou lékařské fakulty20 a s řešením chodu univerzity.21 Po postavení 
budovy v roce v květnu 1772 problémů ubylo.22 Poměry na lékařské fakultě se však 
začaly po menších úspěších na některých úsecích zhoršovat, když Anton von Störck 
zaujal po zemřelém G. van Swietinovi místo říšské protomedika. Jako skrupulózní 
úředník nebyl od začátku nakloněný prospěchu trnavskej lekárskej univerzity.23 Ředi-
tel fakulty Ján Gilg však z vlastní iniciativy podal návrh na některé úpravy. K řešení 
protomedika Störcka se vyjádřil záporně a jeho názory označil za zastaralé a nerepre-
zentující lékařskou fakultu a její představitele. Protože byly i v rozporu s novými proudy, 
které se ujímaly na všech lékařských fakultách, považoval je odstrašující. Gilgův návrh 
na zavedení zlepšení zadržela místodržitelská rada a odvolávajíce se na nízký počet 
posluchačů fakulty a z toho vyplývající nerentabilnost, ho zamítla24. Gilg však spolu 
s profesorským sborem vypracoval rozbor situace na lékařské fakultě a uvedl, že 
nedostatky mohou v budoucnu ohrozit fakultu, jeho návrh měl úspěch u Marie 
Terezie. Ta nařídila Jozefovi Ürmenimu, referentovi pro studijní věci královské 

16 Informace z Štátneho archivu Bratislava, pobočka Trnava, MG Trnava, Liber fundi. 
17 Bokesová-Uherová, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 1962, s. 24. Podle této 

citace se domnívám, že se nově vzniklá lékařská fakulta v Trnavě netěšila příliš velké oblibě, 
protože měla jistě snížit jezuitské školství, jak bylo v té době běžné i na jiných místech rakouské 
monarchie. Vznikem lékařské fakulty ztratili jezuité veškerou dosavadní moc nad fakultou – viz 
Ružička, s. 150. O to více jsou překvapivé problémy s vídeňským dvorem. 

18 Bokesová-Uherová, M.: Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. Bratislava 1962, s. 24–25. 
19 Ružička, V.: s. 149. 
20 Šimončič, Jozef: Mojej Trnave. K dejinám Trnavy a okolia. Trnava 1998, s. 95. 
21 Bokesová-Uherová, M.: Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu. Bratislava 1973, 

s. 189. 
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž, s. 190.
24 Tamtéž, s. 191.
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dvorské kanceláře, aby udělal inspekci trnavskej univerzity a navrhl řešení.25 V roce 
1774 Gilga Marie Terezie pověřila, aby společně s Ürmenim vypracoval návrh na 
zreformování univerzity, aby se mohla stát vzorem pro další univerzity v Uhersku. 
Jeho návrhy se však již nestačily plně realizovat, v roce 1777 se univerzita přestě-
hovala do Budína.26 Další přesný osud Dr. Gilga není jasný, osobně se domnívám, 
že zůstal v Trnavě a stal se opět městským lékařem.27 Další údaj je až o jeho synovi 
Františku Gilg de Gilgenburgovi, prefektovi šalianského distriktu.28 Domnívám se, 
že jeho bratrem mohl být Antonín Karel Gilk, který působil v letech 1785–1820 
jako správce Vrchního hospodářského státního panství Hradisko.29 Co se týká 
vlastní knihovny Jana Gilga, je zastoupena přibližně šedesáti lékařskými knihami 
v Lesní knihovně kroměřížského zámku.30 Většinou jsou vázány v hnědé kůži se 
zlatou popiskou. Vzhledem k tomu, že řada lékařských knih, mezi kterými jsou 

25 Tamtéž, Slovenský biografi cký slovník, s. 191, uvádí, že spor se odehrával v roce 1773, v té době 
27. 12. 1773 koupil Gilg pozemek za horní městskou bránou. Důležitý je údaj, že ho koupil spo-
lečně s manželkou, byl tedy v té době již ženatý – viz Štátný archiv Bratislava, pobočka Trnava, 
MG Trnava, Liber fundi. Ürmeniho návrh byl v roce 1774 a přinesl fakultě fi nanční zlepšení. 

26 Slovenský biografi cký slovník, s. 191. Do Budína přemístili i univerzitní knihovnu – viz Ružička, 
s. 151.

27 Šimončič, s. 93, uvádí: V osmdesátých letech 18. století spolu měli časté spory lékárníci Jozef 
Novák a Leopold Schrattenabach, do kterých museli zasáhnout i městští lékaři Ján Gilg a Ján 
Nágel. Prof. Šimončič v dopise uvádí, že Gilg není v matrice mezi nově přijatými měšťany v letech 
1708–1892, je to velmi zajímavé. 

28 http: www.rkfu–sala.sk/start.php?go=historia&sub=machacek, 4. dubna 1826 dostal zhora naří-
zení, aby dal vypracovat plán nového kostela. 

29 Kroupa, s. 272, F. A. Gilg, člen zednářské lóže „Freimauer Gesellschaft“ – 26. 12. 1787, v roce 1791 
je již uváděn s příjmením Gilk. Měl nejvyšší plat ze všech moravsko-slezských Oberamtmannů, 
jeho manželka byla rozená Střížová. Kmotry jeho dcery Anny narozené na Hradisku byli příbuzní 
z Pavlovic a Boskovic (za informaci děkuji Mg. Štěpánu Kohoutovi, ZAO – pobočka Olomouc). 
Proto jsem odvodil možný původ Jana Gilga právě z těchto oblastí a také se domnívám, že 
Jan Gilg byl také členem zednářské lóže. Pokud by tato moje příbuzenská teorie byla správná, 
byli by Gilgové spříznění s JUDr. Vratislavem Monsem (1733–1793) a s Janem Al. Hankem 
z Hankenštejna (1751–1806) –viz Nešpor, Václav: Vlastivěda moravská. II. Místopis. Dějiny Olo-
mouce. Brno. 1936, s. 212. Vzhledem k tomu, že jsem tyto informace získal až několik dní před 
konferencí, neměl jsem již čas tyto údaje ověřit. 

30 V Lesní knihovně je nejsnazší vyhledávání přes přírůstkové čísla. Jedná se knihy v řadě od přír. 
č. 22606–25884, samozřejmě ne všechny knihy jsou Gilgovy, ovšem většina knih je lékařských. 
Některé knihy jsou také od Gilgových kolegů z Trnavskej univerzity, např. od Václava Trnky 
z Křovic (1737–?) – přír. č. 23219, a některé nesou ex libris trnavských jezuitů – např. kniha 
Danielise Sennerta: Institutionem medicinae libri V. Wittenbergae, 1633, sign. U/a VII 10, přír. 
č. 23 164. nebo kniha Quercetanus: Ars medica dogmatico – hermetica, Frnacofurti 1648, sign. 
U/b II/2 19, příč. č. 23 601. 
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i Gilgovy knihy, obsahuje i knihy s budínskými univerzitními tezemi,31 a vzhledem 
k tomu, že většina Gilgových knih je podle jeho erbu z let 1762–1770, domnívám 
se, že Gilg tyto knihy po zrušení trnavské univerzity prodal, ovšem ne celou svou 
knihovnu, nýbrž především starší knihy z let 1762–1770. Celá řada lékařských 
knih, ve které jsou i knihy Dr. Gilga, je zřejmě knihovna některého z doktorů bu-
dínské univerzity, kterou nakonec koupil Theodor March, o němž ovšem mnoho 
nevíme.32 Protože je v řadě, kde je i několik knih s ex libris vatikánského archiváře 
Augustina Theinera,33 domnívám se, že se knihovna Dr. Gilga, která je ve fondu 
zastoupena, dostala do arcibiskupské knihovny kroměřížského zámku právě při 
koupi této knihovny v šedesátých letech 19. století. Nicméně přesný osud celé 
Gilgovy knihovny je zatím obestřen – stejně jako jeho život – tajemstvím a čeká 
na další zpracování. 

Poděkování 
Za nevšední ochotu při zpracování tématu děkuji těmto kolegům:
Mgr. Zuzana Martinkovičová – univerzitná knižnica Trnavské univerzity v Trnavě
PhDR. Alžbetě Hološové – Ústav dejín Trnavském univerzity
Univ. Prof. Jozefu Šimončičovi – Ústav dejín Trnavském univerzity
Mg. Peter Sabov – Slovenská národná knižnica Martin
Mgr. Štěpánu Kohoutovi – ZAO – pobočka Olomouc
Mg. Robertu Mahelovi – Knihovna Kroměřížska 
PhDr. Petru Maškovi – Oddělení zámeckých knihoven NM
RNDr. Vladimíru Pouzarovi, DrSc. – AV ČR

31 Knihy: Fischeri, Josephi: Dissertatio inauguralis medica de tremore. Budae, 1782, sign. U/a 
VIII/3 33, přír. č. 2 3232 a Tattay, Joseph: Dissertatio inauguralis medica de gurgulionis prolapsu. 
Budae, 1783, sign. U/a VIII/2 2, přír. č. 23178

32 Skutečně většina knih uvedené řady obsahuje (TM) – ovšem je několik zápisů jako Dr. Theodor 
March, ke kterému se mi ale nepodařilo najít žádné informace. 

33 Koupil ji olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Fürstenberg (1853–1892) a za dramatických 
okolností byla převezena do Kroměříže, viz např. Kableková, M.: Theinerova knihovna v kromě-
řížském zámku. In: Archivní ročenka SOKA Kroměříž 2000, s. 55–73. 
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Obrazová příloha

Obr. 1 – Budischoviensi
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Obr. 3 – Knihy – ukázka I

Obr. 2 – erb I
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Obr. 4 – Knihy – ukázka II
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Obr. 5 – Zápis po 1777


