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DALŠÍ OBJEVY PRVOTISKŮ 
VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Rostislav Krušinský

V roce 2000 přistoupila Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) ke 
zpracování lístkového katalogu starých tisků do elektronické podoby. Byla zvolena 
metoda retrokonverze lístkového katalogu, tedy přepis katalogizačních lístků pro 
vytvoření struktury katalogu se základními informacemi o jednotlivých dokumen-
tech. Retrokonverze je rychlá a záznamy o knihách jsou, pokud jde o kvantitu, 
takřka úplné. Samozřejmě se díky přepisu opakují chyby ze starých záznamů, a tak 
se ve VKOL po retrokonverzi lístkového katalogu začalo s opravami některých 
údajů. Předně začal být opravován údaj vročení, neboť často uváděná zkratka 
[S. a.] –tedy Sine Anno – bez roku (vydání) je podle pravidel AACR nepřípustná. 
Jak bylo uvedeno na konferenci v roce 2006, bylo tehdy odhaleno 8 doposud ne-
evidovaných prvotisků, přičemž 6 z nich právě díky korekci údaje [S. a.]. Opravy 
pokračovaly i v dalším roce a statisticky očekávané výsledky „nějakých dalších 
objevů“ na sebe nenechaly čekat. Během roku uplynulého od posledního ročníku 
konference „Problematika historických a vzácných knižních fondů“ bylo ve fondu 
historických fondů VKOL odhaleno 17 doposud neevidovaných prvotisků. 

Jedná se o dvě díla scholastika a církevního učitele Alberta Velikého, traktát 
kardinála Bernardina Carvajala o papežské moci, Bucolica a Georgica antického 
klasika Vergilia ve třech exemplářích, dílko Rhetoriaca divina pařížského biskupa 
Viléma z Auvergne, Výklad k řeholi svatého Augustina od pátého magistra do-
minikánského řádu Humberta z Romans, dílo Henrika de Langensteina Secreta 
Sacerdotum pojednávající o ošetření jistých odchylek při celebrování mše, dvě 
díla papeže Jana XXI. alias Petra Hispana. Dále jde o dílo německého humanisty 
Jakoba Wimpfelinga de hymnorum, satira o bídě kněží připisovaná někdy také 
Wimpfelingovi, kosmografi i humanisty Vavřince Korvína (totožné dílo bylo identi-
fi kováno ve fondu v loňském roce), traktát o náboženství a zvycích Turků Georgia 
de Hungaria, medicínský spis Conrada Schelliga a satiru Dietricha Morunga passio 
dominorum sacerdotum. 

Na těchto stránkách není prostor k tomu zabývat se každým dílem a autorem, 
jen bych si dovolil pár vět ke čtyřem autorům a jejich dílům. 

De ritu et moribus Turcorum je traktát z doby kolem let 1480–1481. Autor Geor-
gius de Hungaria byl v roce 1438 zajat otomanskými Turky, u kterých strávil dvacet 
let svého života jako otrok. Kniha líčí nejen bolestné zkušenosti otroka, ale také 
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skýtá detailní informace o kultuře jeho pánů. V jeho díle se mísí děs a předsudky 
s fascinací touto kulturou. 

Dalším zajímavým dílem je medicínský spisek In pustulas malas morbum quem 
malum de Francia vulgus appellat consilium – tedy rada proti nemoci škodlivých 
puchýřků, kterou lidé nazývají francouzské zlo. V roce 1494 se musela armáda fran-
couzského krále Karla VIII. složená ze světoběžníků zjizvených od neštovic vzdát 
obléhání Neapole a byla rozpuštěna. Když se vojáci vrátili domů, založili první 
epidemii syfi lidy v Evropě. Nemoc byla pojmenována v roce 1530, když humanista 
Girolamo Fracastoro zvaný Fracastorius vydal poemu Syfi lis neboli francouzská 
nemoc, ve které pastýř Syphilis urazí Apollóna a ten na něj za trest sešle mor. Con-
rad Schellig někdy v letech 1494–1496 vydal první medicínské dílo o této nemoci. 
Ta se rozšířila takovým způsobem, že Erasmus Rotterdamský cynicky poznamenal, 
že urozený muž, který neměl syfi lis, byl buď málo urozený, nebo nebyl muž.1

I další zmínka má souvislost s lékařstvím, i když spíše prostřednictvím autora. 
Přestože se církev snažila zabránit světským kněžím stát se lékaři, mnoho z nich 
medicínu vystudovalo. Jedním z takových lékařů-kněží byl Portugalec Pedro Juliăo, 
známý spíše jako Petrus Hispanus. Přízvisko poukazovalo na jeho původ z iberské-
ho poloostrova označovaného jako Hispania. Petrus Hispanus vystudoval v Paříži, 
kde se zaměřil na medicínu a teologii. Medicínu později učil v Sieně. V roce 1272 
se stal papežem Teobald Visconti, se kterým se zřejmě Hispanus znal z dřívější-
ho působení. Nový papež Řehoř X. povolal Petra Hispana jako svého lékaře. Po 
smrti Řehoře X. se na papežském stolci vystřídali během jednoho roku Innocenc 
V. a Hadrián V. Dne 13. 9. 1276 byl papežem zvolen Petrus Hispanus, zvolil si 
jméno Jan XXI. Po necelém roce pontifi kátu papež zahynul, když na něj spadla 
střecha paláce, který si nechal postavit. Jako spisovatel je známý jednak lékařskou 
příručkou Thesaurus pauperum, především ale jako autor učebnice aristotelské 
logiky Summulae logices, která se na evropských univerzitách používala více než 
300 let.2

Poslední zmínku si bezesporu zaslouží drobný spisek Passio dominorum sa-
cerdotum. Jeho autor Theodoricus Morung byl bamberský generální vikář. Když 
v roce 1482 zavedl markrabě Albert Achiles kněžskou daň, církevní kruhy reago-
valy pobouřeně. V roce 1483 vydává Morung strhující satiru Passio… Její význam 

1 Duin, Nancy. Historie medicíny: od pravěku do roku 2020. 1. čes. vyd Praha : Slovart, 1997. 
s. 100n

2 http://plato.stanford.edu/entries/peter-spain/
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kromě obsahu spočívá také v tom, že podle ISTC3 je jeho dílo dochováno ve dvou 
knihovnách. Exemplář VKOL je tedy třetí existující. 

Za poslední dva roky bylo díky průzkumu fondu, souvisejícím s opravami zá-
znamů po retrokonverzí lístkového katalogu, identifi kováno ve VKOL 25 doposud 
neevidovaných prvotisků. Pokud pomineme vzácnost prvotisků jako takových, 
pak se mimo běžných prvotisků, objevujících se ve všech větších knihovnách, 
nalézá mezi novými prvotisky VKOL i několik vzácných tisků objevujících se jen 
v několika málo exemplářích. 

Poslední nálezy ve fondu naznačují, že seznam prvotisků VKOL se kromě 
8 prvotisků prezentovaných na loňské konferenci a 17 prvotisků prezentovaných 
v tomto příspěvku ještě rozroste o dalších 10, možná i více tisků, které jsou v sou-
časné době mezi takříkajíc podezřelými a probíhá jejich průzkum. 

Seznam 17 nově identifi kovaných prvotisků za rok 2007:
14

Albertus Magnus: Mariale
[Strassburg, Martin Schott, non ante 1486]. 4°
�  HC 463*, GW 681, ISTC ia00274000, BSB-Ink A-188
� Vazba dřevokožená, zdobená slepotiskem, dvě spony, na hřbetu štítek s dřívější 

signaturou 
� Na titulním listě vpisky: „Domus Societatis Brunae Catalogo inscriptus“ a „Ca-

talogo inscriptus fol 43 A[nno] 1604 die 1. octob. ”
�  Petrus Lombardus: Sententiarum textus. Basileae : Petri; [Köln] : Hornken, 

1513
�  Olomouc VKOL, sign. II 2.556, přívazek k signatuře II 2.555-II 2.556

2
Albertus Magnus: Sermones de tempore et de sanctis
Reutlingen: Michael Greyff , [non post 1478]. 4°
�  HC 473*, GW 774, ISTC ia00330000, BSB-Ink A-215-*

3 The Illustrated Incunabula Short–Title Catalogue on CD–ROM, Primary Source Media – The 
British Library 1997

4 �  – literatura
  �  – fyzický popis
  �  – provenience
  �  – odkaz na první dílo konvolutu
  �  – signatura 
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� Vazba dřevokožená, zdobená slepotiskem, dvě spony, na hřbetu štítek s dřívější 
signaturou 

�  Na druhém foliu vpisky: „Collegii Olomuc: Societ: Jesu: cat: inscrip: An 1604… 
„a „Coll. Olom. Soc. Jesu.“ 

� Olomouc VKOL, sign. II 32.022

3
Carvajal, Bernardinus: Oratio de eligendo summo pontifi ce die 6 m. Augusti a. 1492 
habita
Leipzig: Gregorius Böttiger (Werman), [1493]. 8°
� HC 4544*, GW 6151, ISTC ic00227000, BSB-Ink C-160
� Vazba kožená, zdobená slepotiskem, na hřbetu štítek s dřívější signaturou 
�  Na titulním listě vpisek: „Catalogo inscriptus Domus Probationis Societatis 

JESU Brunae Anno 1624 die 4 Novemb: folio 329”
�  Statuta spectabilis et almae Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii. Padua. 

De Gibertis, 1550 
�  Olomouc VKOL, sign. 20.740, přívazek k signatuře 20.732-20.740

4
Corvinus, Laurentius: Cosmographia. Ed: Henricus Bebel. – Add. Hartmann de 
Eptingen
[Basel: Nicolaus Kesler, non ante 1496]. 8°
�  HC 5778* = H 2723, GW 7799, ISTC ic00941000, BSB-Ink C-682
� Vazba pergamenová, 
�  Na titulním listě vpisek: „Catalogo inscriptus domus probationis Societ. Jesu 

Brunae …“
�  Sacrobosco, Johannes De: Opusculum Johannis de Sacro Busto spericum Sphae-

ra cum notabili commento a Wenceslao Fabri de Budweysz ed. cumque fi guris 
textum declarantibus utilissimis. [Leipzig : Martin Landsberg, 1520]

�  Olomouc VKOL, sign. 9.509, přívazek k signatuře 9.508-9.510

5
Georgius de Hungaria, De ritu et moribus Turcorum. 
[Urach: Conrad Fyner, 1480–81?]. 8°
� HC 15672*, GW 10654, ISTC ig00151000, BSB-Ink G-90
� Vazba polokožená, zdobená slepotiskem, přední deska utržena, kovová spona, 

na hřbetu štítek s dřívější signaturou
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�  Na titulní straně vpisek: „Domus Probationis Soc: JESU Brunae cathalogo 
inscriptus A. 1628

�  Olomouc VKOL, sign. 17.739

6
Guillermus Alvernus, Episcopus Parisiensis, Rhetorica divina. Add: Ephrem Syrus: 
De compunctione cordis; De iudicio Dei et resurrectione; De beatitudine animae; De 
poenitentia; De luctamine spirituali; De die iudicii
[Basel: Johann Froben, circa 1492]. 16°
�  HC 8305*, GW 11867, ISTC ig00715000, BSB-Ink G-477
� Vazba pergamenová
�  Na titulní straně vpisek: „Societatis JESU Brunae Catalogo inscriptus“
�  Olomouc VKOL, sign. 38.996

7
Henricus de Hassia, Secreta sacerdotum (Corr & Ed: Michael Lochmaier)
Leipzig: Melchior Lotter, 27 Oct. 1498. 8°
�  HC 8305*, GW 11867, ISTC ig00715000, BSB-Ink G-477
� Vazba kožená, zdobená slepotiskem, na hřbetu štítek s dřívější signaturou 
�  Na titulním listě vpisek: „Catalogo inscriptus Domus Probationis Societatis 

JESU Brunae Anno 1624 die 4 Novemb: folio 329“
� Statuta spectabilis et almae Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii. Padua. 

De Gibertis, 1550
�  Olomouc VKOL, sign. 20.737, přívazek k signatuře 20.732–20.740

8
Humbertus de Romanis, Auslegung über Sankt Augustins Regel. Tr: Johann Meyer
[Ulm: Conrad Dinckmut, about 1488]. 4°
�  HC 9030*, ISTC ih00550000, BSB-Ink H-440
� Vazba dřevokožená, zdobená slepotiskem, zbytky dvou kovových spon, utržený 

hřbet
�  Na titulní straně vpisek: „Ad usum P. Caroli Vogl, pro Conventu S. Crucis 

Iglaviae 1720“ 
�  Olomouc VKOL, sign. II 37.144
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9
Johannes XXI, Pont. Max. (dříve Petrus Hispanus), Copulata tractatuum Petri Hispa-
ni et parvorum logicalium etiam Syncategorematum, cum textu, secundum doctrinam 
Thomae Aquinatis
[Nuremberg: Anton Koberger], 15 June 1494. 8°
�  H 8705*, ISTC ij00239000, BSB-Ink L-25
� Vazba dřevěnokožená, zdobená slepotiskem, uprostřed jezuitský znak, na hřbe-

tu štítek s dřívější signaturou
� Na titulním listě vpisek: „Collegii Soc. Jesu Olomucii catalogo inscriptus 

1739“
� Olomouc VKOL, sign. 11.517

10
Johannes XXI, Pont. Max. (dříve Petrus Hispanus), Summulae logicales
Cologne: Heinrich Quentell, 20 Sept. 1499. 8°
�  H 8686*, BSB-Ink I-592, ISTC ij00236000
� Vazba papírová, 19. st., hřbet pergamenový. Na hřbetu štítek s dřívější signatu-

rou
� Na titulním listě vpisek: „Conventus S. Mich: Brunae Ord. Praed:“
� Eck, Johannes, Elementarius Dialectice. Augsburg. In offi  cina Millerana 1517
� Olomouc VKOL, sign. 12.039, přívazek k signatuře 12.038-12.039

11
Morung, Theodoricus, Passio dominorum sacerdotum
[Vienna: Stephan Koblinger, circa 1483]. 8°
�  ISTC im00864400 
� Vazba kožená, zdobená slepotiskem, na hřbetu štítek s dřívější signaturou 
� Na titulním listě vpisek: „Catalogo inscriptus Domus Probationis Societatis 

JESU Brunae Anno 1624 die 4 Novemb: folio 329“
�  Statuta spectabilis et almae Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii. Padua. 

De Gibertis, 1550
� Olomouc VKOL, sign. 20.739, přívazek k signatuře 20.732-20.740

12
Schellig, Conradus, In pustulas malas morbum quem malum de Francia vulgus 
appellat consilium
[Heidelberg: S. n., circa 1494–1496]. 8°
�  ISTC is00313000
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� Vazba dřevěnokožená, zdobená slepotiskem, na hřbetu štítek s dřívější signa-
turou 

� Na titulním listě vpisky: „Conventus Lucensis“ a „Joannis … ipso liber 1520“
�  Guy de Chauliac, Chyrurgia Guidonis de cauliaco. Lugduni, Seb. de Honoratis, 

1506–1520
� Olomouc VKOL, sign. 16.663, přívazek k signatuře 16.661–16.665

13
Vergilius Maro, Publius, Bucolica (Comm: Hermannus Torrentinus)
Köln: Heinrich Quentell, 1499. 8°
�  iv00215000, BSB-Ink V-98
� Vazba polokožená, zdobená slepotiskem, zbytky kovové spony
� Na titulním listu razítko VKOl…
� Perotto, Niccolò, Grammatica clarissimi poete et Oratoris Nicolai Perotti cum 

varijs additamentis. Köln : [S. n.], 1503. 
� Olomouc VKOL, sign. 21.443, přívazek k signatuře 21.441-21.444

14
Vergilius Maro, Publius, Bucolica (Comm: Hermannus Torrentinus)
Köln: Heinrich Quentell, 1499. 8°
�  iv00215000, BSB-Ink V-98
� Vazba papírová, kožené rohy a hřbet, 
� Na titulním listu vpisek: „Liber Monasterii Zabrdowicensis“
�  Spagnoli, Giovanni Battista, Baptistae Mantuani vatis clarissimi Bucolica seu 

adolescentia in decem aeglogas divisa. Köln, Impensis ingeniorum Filiorum 
Qventell, 1510. 

� Olomouc VKOL, sign. 24.537, přívazek k signatuře 24.536-24.539

15
Vergilius Maro, Publius, Georgica (Comm: Hermannus Torrentinus)
Köln: Heinrich Quentell, [1499]. 8°
�  ISTC iv00230000, C 6150 = 6099?
� Vazba papírová, kožené rohy a hřbet, 
� Na titulním listu vpisek: „Liber Monasterii Zabrdowicensis“
�  Spagnoli, Giovanni Battista, Baptistae Mantuani vatis clarissimi Bucolica seu 

adolescentia in decem aeglogas divisa. Köln, Impensis ingeniorum Filiorum 
Qventell, 1510. 

� Olomouc VKOL, sign. 24.539, přívazek k signatuře 24.536-24.539
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16
Wimpheling, Jacobus, De hymnorum et sequentiarum auctoribus
[Speyer: Conrad Hist, post 1. Sept. 1499]. 8°
�  H 16175*, BSB-Ink W-49, ISTC iw00034000
� Vazba dřevěnokožená, zdobená slepotiskem, na hřbetě štítek s dřívější signa-

turou
� Na předním přídeští grafi cké tištěné exlibris „GREGORIUS LAMBEK ABBAS 

LUCENSIS VISITATOR, ET HUNGARIAE VICARIUS GENERALIS“
�  Christianae institutionis Liber, complectens Tractatum septem Sacramentorum, 

expositionem Symboli Apostolici, Orationis Dominicae, et decem mandatorum Dei, 
aeditus in Concilio Provinciali Treuerensi. Coloniae : excudebat Jaspar Genne-
paeus, 1549. 

� Olomouc VKOL, sign. 2.125, přívazek k signatuře 2.124-2.125

17
[Wimpfeling, Jacobus], Epistola de miseria curatorum
[Leipzig: Conrad Kachelofen, about 1489]. 8°
�  GW 9345, ISTC ie00052000
� Vazba kožená, zdobená slepotiskem, na hřbetu štítek s dřívější signaturou 
� Na titulním listě vpisek: „Catalogo inscriptus Domus Probationis Societatis 

JESU Brunae Anno 1624 die 4 Novemb: folio 329“
	  Statuta spectabilis et almae Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii. Padua. 

De Gibertis, 1550
� Olomouc VKOL, sign. 20.738, přívazek k signatuře 20.732-20.740
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Obrazová příloha

Obr. 1 – De ritu et moribus Turcorum
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Obr. 2 – In pustulas malas morbum



91

Další objevy prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci

Obr. 3 – Summulae logicales
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Obr. 4 – Passio dominorum sacerdotum


