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RUKOPISNÁ LIDOVÁ MODLITEBNÍ KNIHA JAKO PRAMEN 
K DĚJINÁM KULTU SVATÝCH V KRÁLOVEHRADECKÉ DIECÉZI

Lenka Horáková-Baručáková

Předmětem této studie jsou modlitební knihy, které vznikaly v lidovém prostředí 
na území královehradecké diecéze v období od 2. poloviny 18. století do 1. poloviny 
19. století. V současné době jsou tyto knihy uloženy v Literárním fondu Muzea 
východních Čech v Hradci Králové. Literární archiv zahrnuje soukromé korespon-
dence, paměti, osobní pozůstalosti, staré tisky a rukopisy. Ty z něj byly vyčleněny 
a označeny zvláštní signaturou MS 1–194. V letech 1974–1980 je zpracoval Zdeněk 
Šolle v interní pomůcku – Soupis rukopisů knihovny Krajského muzea v Hradci 
Králové.1 V katalogu jsou popsány pouze rukopisy se signaturou MS 1–MS 153. 
Rukopisný fond Muzea východních Čech v Hradci Králové je poměrně podrobně 
zachycen ve druhém svazku prvního dílu Repertoria rukopisů 17.–18. století z mu-
zejních sbírek v Čechách,2 krátce je pak charakterizován ve třetím díle Průvodce po 
rukopisných fondech v České republice.3

Značnou část novověkých rukopisů daného fondu tvoří lidové modlitební knihy, 
pro které lze vytyčit několik obecných charakteristických vlastností. Knížky byly 
zpravidla malého formátu, který můžeme přirovnat k velikosti „osmerkových“ sta-
rých tisků. Vevázány byly většinou do deskové vazby potažené hnědou či černou 
kůží, která mohla být zdobena jemnou slepotiskovou výzdobou, někdy i zlacením. 
To se používalo hlavně pro zvýraznění monogramu nebo letopočtu. Dražší typy 
vazby, jako byl pergamen nebo zlacení ořízky, se používaly jen ojediněle. V někte-
rých případech se naopak setkáváme jen s papírovou nebo polokoženou vazbou. 

Modlitby byly psány zpravidla česky nebo německy. S jazykem samozřejmě 
úzce souvisí též písmo. Nejčastěji se tedy jedná o německou novogotickou kurzí-
vu, v níž se občas projevují i prvky kaligrafi čnosti. Drobné nadpisy jednotlivých 
modliteb jsou zdůrazněny pomocí polokurzívní formy tohoto písma. Někteří pí-
saři se zřejmě snažili co nejvěrněji napodobit tištěnou předlohu, z níž čerpali při 

1 Šolle, Z.: Soupis rukopisů a knihovny Krajského muzea v Hradci Králové, Praha 1974–1980. 
2 Linda, J., a kol.: Repertorium rukopisů 17.–18. století z muzejních sbírek v Čechách, I/2 h – j, Praha 

2003, s. 477–555. 
3 Tošnerová, M. (red).: Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Rukopisné fondy 

muzeí a galerií v České republice, Praha 2001, s. 55–58. 
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sepisování své modlitební knihy, nejen obsahem, ale i písmem. V tomto případě 
můžeme mluvit o psané, respektive kreslené formě písma švabach. 

Výzdoba těchto knih byla velice individuální. Setkáváme se jednak s modlitba-
mi prostými, psanými pouze černým inkoustem bez jakýchkoli zdobných prvků, 
v jiných případech pak nacházíme zvýrazněné nadpisy, barevně orámované stránky, 
drobné ozdoby napodobující tiskařské vlysy, viněty nebo menší mědirytiny. Někteří 
autoři zahrnuli do svého díla i obrázky poutních odznaků. 

Devoční obrázky doplňovaly modlitby k daným svatým, jindy stály v modlitební 
knize samostatně bez návaznosti na modlitbu. Bývaly buď přímo malovány písařem 
rukopisu, nebo to byly ručně kolorované mědirytiny, které byly do modlitební knihy 
nalepovány. Jejich předlohou se stávaly tištěné knihy, obrazy či sochy na poutních 
místech, obrázky vánoční, tříkrálové, velikonoční, svatodušní, křestní a biřmovací, 
eucharistické, odpustkové, úmrtní a mnohé jiné.4 

V období baroka se v českých zemích nejčastěji projevuje kult Panny Marie – 
Bohorodičky. Mariánské úctě a jejímu rozvoji vytvořila vhodné podmínky vláda 
katolicky věrných Habsburků, patřila k tzv. Pietas Austrica.5 Například Panna Ma-
ria Králícká se stala Ochránkyní královéhradecké diecéze, pod mariánskou záštitou 
byly také jednotlivé městské domy, veřejné budovy, cesty, prameny (Ochránkyně 
pramenů), studny,6 mnoho poutních míst, zázračných vyobrazení a náboženských 
bratrstev bylo zasvěceno Panně Marii. To vše se samozřejmě odrazilo v lidové 
zbožnosti a ikonografi i modlitebních knih vytvořených v lidovém prostředí. 

V rukopisné tvorbě – tak jako ve výtvarném umění nebo sochařství – se proje-
vilo více typů zobrazení Panny Marie. Častý byl inspirován obrazem v rakouském 
poutním místě Mariazell. Zde byla uctívána P. Maria Matka Rakouska, Slovanů 
a Uher. Mariazell byl významným cílem poutí i pro české poutníky, pro něž byly 
určeny útulky, české zpovědnice a k dostání zde byly i české tisky.7 Zvláště oblíbené 
bylo toto místo pro katolíky z východních Čech. Na jejich pravidelné poutě pou-
kazuje kaple Panny Marie Mariazellské v Heřmanicích a poutní místo Mariánská 
Hora – tzv. „malá Mariazell“.8 

Patrně hlavně díky tiskům, které byly vydávány v tomto poutním místě, se 
obraz Panny Marie Mariazellské přenesl i do lidových modlitebních knih. Jedná 

4 Royt, J.: Barokní devoční grafi ka a její autoři. In: Drobná devoční grafi ka, Rakovník 1995, s. 5–6. 
5 Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999, s. 183. 
6 Štajnochr, V.: Panna Maria divotvůrkyně: nauka o Panně Marii, mariánské ikonografi i, mariánská 

poutní místa, Uherské Hradiště 2000, s. 25–26. 
7 Tamtéž, s. 41. 
8 Royt, J.: Zahrada mariánská: mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. stolet. Sušice 

2000, s. 43. 
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se například o český rukopis bez konkrétního názvu označený signaturou MS 30 
(obrázek č. 1), který vznikl kolem roku 1800. Je zde zobrazena stojící Panna Maria 
s oblečeným Ježíškem na pravé paži vznášející se nad městem. Oba mají na sobě 
bohatý šat, Panna Maria jej má pošitý pásy perel.9 Typově stejné zobrazení Panny 
Marie se nachází v rukopise MS 14 (německy psaný, nedatovaný, vznikl kolem 
roku 1800), kde je Panna Maria obklopena anděly,10 a v rukopise MS 19 (Christ-
liches Gebetbuch z roku 1764).11 Zde tvoří vyobrazení Mariazell hlavní, ne už však 
jediný motiv devočního obrazu. Na ručně kolorované mědirytině je také zobrazení 
dvou klečících andělů před hostií, dvě drobné miniatury – výjev Svaté rodiny 
a Ukřižování a symbolické znázornění Boha – Otce v podobě božího oka.12

V témže rukopise se nachází další typ Bohorodičky – Matka Boží Čenstochov-
ská (obrázek č. 2).13 Jedná se o obraz umístěný v polské Jasné Hoře, která se stala 
jedním z nejčastějších cílů poutí křesťanské Evropy. Byla zde uctívána byzantská 
ikona černé Matky Boží Čenstochovské, kterou prohlásil Jan II. Kazimír roku 1656 
„Královnou Polska“ jako dík za záchranu země před Švédy.14 Verze tohoto obrazu 
se nachází například na hlavním oltáři poutního kostela Panny Marie v Opočně 
nebo v kostele Navštívení Panny Marie na Svatém Poli v Přelouči.15

Další nalepená mědirytina v rukopise MS 19 znázorňuje ikonu s bohorodičku 
Igorevskou (ikonou Kyjevské Rusi z 12. století) nebo Vladimirskou (ruskou ikonu 
cařihradského původu z počátku 12. století).16 Obě Bohorodičky jsou zobrazeny 
jako polopostavy držící oděného Ježíška v pravé ruce. 

Ve stejném rukopise můžeme vidět další zobrazení Panny Marie. Tentokrát 
se jedná o Pietu – truchlící Pannu Marii s tělem mrtvého Ježíše spočívajícím po 
sejmutí z kříže na jejím klíně.17 

Poslední případ zobrazení Panny Marie na měditytině v rukopise MS 19 je 
Nanebevzetí (Assumptio).18 Panna Maria se vznáší v oblacích nesena anděly, ruce 

9 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Literární archiv (dále jen MVČ, Lit. arch.), MS 30, 
s. 75. 

10 MVČ, Lit. arch., MS 14. 
11 MVČ, Lit. arch., MS 19. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Štajnochr, V.: Panna Maria divotvůrkyně: nauka o Panně Marii, mariánské ikonografi i, mariánská 

poutní místa, Uherské Hradiště 2000, s. 106. 
15 Tamtéž, s. 107. 
16 Štajnochr, V.: Panna Maria divotvůrkyně …, s. 109. 
17 MVČ, Lit. arch., MS 19. 
18 Štajnochr, V.: Panna Maria divotvůrkyně …, s. 190. 
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má vztažené vzhůru. Kristus je zde znázorněn jen symbolicky – monogramem IHS. 
Na mědirytině je nápadný nákladný šat Panny Marie a korunka. 

Další početnou a typově rozmanitou skupinu devočních obrázků v modliteb-
ních knihách tvoří výjevy ze života Ježíše Krista. Přesněji řečeno, jedná se o zná-
zornění části Křížové cesty, Ukřižování a Nanebevstoupení. Ostatní zobrazení 
(jako např. Narození Páně, Poslední soud či Spasitel – Salvator mundi) nejsou 
pro lidové modlitební knihy typická. 

V rukopise MS 19 – Christliches Gebetbuch z roku 1764 je znázorněn na ručně 
kolorované mědirytině vývoj „Ecce Homo“ – „Ejhle, člověk.“ Ježíš je zobrazen jako 
polopostava v purpurovém plášti, s trnovou korunou na hlavě a třtinou v ruce.19

Další zobrazení – Ukřižování – je zpodobněno v rukopise MS 41 (české ka-
tolické modlitby sepsané na konci 18. století). Můžeme zde vidět klasický obraz 
Ježíše na kříži s nápisem INRI – „Ježíš Nazaretský král židovský“. Pod křížem je 
nakresleno srdce s trnovou korunou a třemi hřeby – patrně znázorňující Nástroje 
umučení Páně (Arma Christi).20

V rukopise MS 14 (Gott ist die reinste Liebe… vzniklý kolem r. 1800) je znázor-
něn Ježíš s andělem po sejmutí z kříže.21

V rukopise MS 24 (Die Goldene Himmelsleiter… z roku 1801) jsou nakresleny 
vybrané události z křížové cesty. Jako první je zde obrázek s nápisem Siehe einen 
Menschen (obrázek č. 3) znázorňující výjev „Ecce Homo“22 – „Ejhle, člověk.“ 
Další obrázek s nápisem mein Kreuz ich gedultig Trage, dem sünder zu erreten von 
der hössen Plage23 zobrazuje Ježíše nesoucí kříž. Ve třetím výjevu Ježíš padá pod 
křížem. Pod tímto výjevem je nápis O Jesu durch deine angst u[nd] schmerzen hilf 
meinen betrangten Herzen.24 Poslední obrázek zobrazuje Ukřižování (obrázek č. 4). 
Nápis O Jesu las das Leiden dein an mir sünder nicht verlohen sein25 – „Ježíši, ne-
zapomeň na mne, hříšníka“ vyjadřuje reminiscenci na prosbu lotra ukřižovaného 
vedle Ježíše. 

K méně častým námětům devočních obrázků v modlitebních knihách patří 
zpodobnění sv. Anny. Jedná se například o rukopis MS 19 Christliches Gebetbuch 
z roku 1764, kde je nalepená mědirytina, na níž je zachycena polopostava svaté 

19 MVČ, Lit. arch., MS 19. 
20 MVČ, Lit. arch., MS 41, s. 63. 
21 MVČ, Lit. arch., MS 14. 
22 MVČ, Lit. arch., MS 24. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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Anny.26 V rukopise s českými katolickými modlitbami MS 30 ručně malované ob-
rázky svatých doplňují konkrétní modlitby. Sv. Anna je zde znázorněna v zeleném 
šatě se žlutým šátkem na hlavě, jak vyučuje svou dceru, Pannu Marii.27 

Ve stejném rukopise je obrázek sv. Barbory – patronky horníků a hutníků,28 
která je zde zobrazena jako mladá dívka v honosném šatě s korunkou. V pravé ruce 
drží kalich s hostií, v levé meč a paví pero – symbol panenství či nesmrtelnosti. Za 
ní stojí věž se třemi okny, která mají symbolizovat Nejsvětější Trojici. 

Posledním obrázkem v rukopise MS 30 je sv. Jan Křtitel (obrázek č. 5)29 – pa-
tron pastýřů, kožešníků a jiných řemesel. Znázorněn je s dlouhými vlasy a vousy, 
oblečen ve zvířecí kůži a červeném plášti, v levé ruce drží dlouhý tenký kříž z rá-
kosu, na němž je nápis „Ecce Agnus Dei“. Za ním stojí achát. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, v rukopise MS 30 mají devoční obrázky stejnou 
podobu. Všechny jsou ve žlutozeleném rámečku, postava svatého je znázorněna 
celá s většinou atributů, které jsou pro něj typické. Za obrázkem vždy následuje 
konkrétní modlitba ke svatému, který je zde zpodobněn. 

Jinak je tomu v rukopise MS 14 – Gott ist die reinste Liebe, který je doplněn 
devočními obrázky absolutně nezávislými na skladbě modliteb. Kromě obrázku 
Mariazell, o němž již byla řeč dříve, je zde znázorněna sv. Kateřina30 – patronka 
fi lozofů, teologů, žáků a studentů. V rukopise je zachycena v červeném jedno-
duchém rámečku jako mladá dívka v bohatém oděvu, z něhož je patrno (i díky 
korunce na hlavě), že jde o královskou dceru. Připojen je i typický atribut pro 
sv. Kateřinu – kolo s hroty a meč. 

Následující obrázek znázorňuje sv. Františka v mnišském hábitu s kapucí, v pra-
vé ruce drží kříž, pod levou má lebku.31 U daného obrázku je však těžké s určitostí 
říct, zda se jedná o svatého Františka z Assisi nebo o Františka z Pauly. Atributy 
jsou totiž shodné pro oba a z amatérské podobizny nelze přesně určit, zda barva 
mnišského hábitu je tmavošedá, poukazující na Františka z Assisi, či černá, typická 
pro Františka z Pauly. 

V rukopise MS 19 – Christliches Gebetbuch z roku 1764 jsou nalepeny mědi-
rytinové obrázky. Kromě výše zmíněné Panny Marie Čenstochovské, svaté Anny 
a Piety je zde také velice oblíbený patron hasičů sv. Florián.32 Na ručně kolorované 

26 MVČ, Lit. arch., MS 19. 
27 MVČ, Lit. arch., MS 30, s. 95. 
28 MVČ, Lit. arch., MS 30, s. 103. 
29 Tamtéž, s. 110. 
30 MVČ, Lit. arch., MS 14. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
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mědirytině je znázorněn jako rytíř s přilbou a korouhví, který vědrem s vodou 
zalévá hořící dům. 

V rukopise MS 41 nalezneme české modlitby z 2. poloviny 18. století. Setká-
váme se zde se symbolicky vyjádřeným Kristem v podobě pelikána, který krmí 
svá mláďata vlastní krví. Nad pelikánem je namalován kalich s hostií podtrhující 
eucharistický význam pelikána (obrázek č. 6).33 V témže rukopise je znázorněna 
Nejsvětější Trojice – Bůh Otec, Syn a Duch svatý jako holubice,34 dále pak Marie 
Magdalena jako kajícnice, polooděná s atributy krucifi xem, knihou a lebkou. 

Rukopis MS 44 s českými modlitbami vzniklý kolem r. 1800 již neobsahuje 
celostránkové devoční obrázky, ale drobné kresby doplňující text. Je to např. boží 
oko na titulní straně35 nebo Kristův monogram IHS. V tomto případě je ve spojení 
s křížem a třemi hřeby – znak jezuitů. 

Kult svatých se projevoval samozřejmě i v konkrétních modlitbách. V lidových 
modlitebních knihách se objevují modlitby ke konkrétním svatým – patronům 
různých řemesel, ochráncům před nemocemi, živelnými katastrofami a morem – 
poměrně málo. V rámci vnitřní struktury knihy tvoří po klasických částech, jako 
jsou např. modlitby ranní, večerní, ke mši a litanie, spíše nepravidelnou část, která 
se nevyskytuje ani zdaleka ve všech těchto knihách. Plynule jsou mezi jednotlivé 
modlitby zařazovány modlitby ke svatému Andělu Strážci, Nejsvětější Trojici, Ježíši 
Kristu a Panně Marii. Ve všech modlitebních knihách se také pravidelně vyskytují 
prosby – litanie. V nich se opět projevuje oblíbenost kultu Panny Marie – litanie 
loretánské nebo snad ve všech knihách se objevující Litanie k Ježíši Kristu, o jménu 
Ježíše Krista, či o přesladkém jménu Ježíše Krista. Poměrně zřídka se setkáváme 
např. s litaniemi ke všem svatým. 

Nyní se ale vraťme zpět k modlitbám směřovaným k jednotlivým svatým. Jak 
již bylo výše naznačeno, nejoblíbenější a nejvíce rozšířený byl v těchto knihách 
kult Panny Marie. Na rozdíl od ikonografi ckého zpodobnění, o kterém již byla řeč, 
modlitby nerozšiřovaly různé typy „Matky Boží“, typické spíše pro výtvarné umění. 
Oblíbenost kultu Panny Marie se v modlitebních knihách projevovala především 
v podobě litanií – prosebných skladeb. Panna Maria je zde nejčastěji oslovována 
jako „Svatá Maria“, „Svatá Boží Rodička“, „Matka Kristova“, „Svatá Panna Pa-
nen“. Kromě litanií se v modlitebních knihách projevuje kult Panny Marie také 
v podobě klasických modliteb „k Panně Marii“. Modlitby však nejsou směřovány 
ke konkrétní Panně Marii, i přesto, že tomu odpovídaly devoční obrázky (viz 

33 MVČ, Lit. arch., MS 41, s. 41. 
34 Tamtéž, s. 55. 
35 MVČ, Lit. arch., MS 44. 
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výše), ani ke konkrétnímu svátku oslavující Rodičku Boží – např. Nanebevzetí 
(Assumptio) Panny Marie připadající na 15. srpna. To poukazuje na obecnější 
použití modlitebních knížek. 

Velice rozšířeným byl v této oblasti též kult poměrně krátce kanonizovaného 
Jana Nepomuckého. Většina modlitebních knih obsahující modlitby k různým sva-
tým obsahuje modlitbu i právě k tomuto světci. Jan Nepomucký zde bývá oslovován 
jako horlivý kněz, kazatel a ochránce zpovědního tajemství. Prosby k němu jsou 
směřovány jako k „patronu mlčenlivosti“. Konkrétně můžeme jmenovat například 
Modlitbu k Sv. Janu o Zamlčenství.36

Dalšími oblíbenými postavami, ke kterým lidé směřovali své prosby, byly např. 
ochránkyně rodinného krbu sv. Anna (oslovována jako matka Rodičky Boží), 
sv. Josef, sv. Barbora, sv. Lucie – záštita proti slepotě a téměř ve všech takových 
rukopisech sv. Apolena – ochránkyně proti bolesti zubů. Podle kalendária liturgic-
kého roku v misálu určeného pro pražskou arcidiecézi je zřejmé, že všem těmto 
světcům byla věnována dvojitá modlitba – v kalendáriu označena termínem duplex, 
duplex in Bohemia, popřípadě i památka – memoria, duplex cum memoria.37 Spíše 
ojediněle se v těchto typech rukopisů objevují modlitby k sv. Václavu (i když je 
u tohoto svátku – 28. září – také poznámka duplex cum memoria), k sv. Františku 
Serafi nskému, Antonínu z Padovy a mnohé jiné. 

Obsahově byly modlitby k jednotlivým svatým velice různorodé. Některé byly 
komponovány velice neosobně – daný svatý je zde pouze oslovován, ale na jeho 
osobnost není více poukázáno a v rámci modlitby je zde vyslovena pouze všeo-
becná prosba – například v Modlitbě k sv. Janu Nepomuckému v rukopise MS 27.38 
V jiných případech je v části modlitby poukazáno na život svatého a jeho útrapy, 
kterými musel procházet – například v tomtéž rukopise v Modlitbě k s. Panně Apole-
ně.39 V mnoha případech je hned v úvodu modlitby svatý oslovován jako konkrétní 
patron. Tak je tomu třeba v rukopise MS 36 v Modlitbě k sv. Janu Nepomuckému 
o zamlčenství.40 

I když byli patroni v jednotlivých modlitebních knihách často stejní, obsahově 
se tyto modlitby velmi lišily a navzájem se neopakovaly. To svědčí o jedinečnosti 
každého takového rukopisu. Autoři tuto originalitu zvýrazňovali devočními obráz-
ky, o nichž bylo pojednáno výše. Je také zřejmé, že se v těchto knihách nijak zvlášť 
neprojevoval vliv konkrétního regionu – v daném případě královéhradecké diecéze. 

36 MVČ, Lit. arch., MS 36, s. 115–117. 
37 Missale Romano-Bohemicum. Vetero-Pragae 1735. 
38 MVČ, Lit. arch., MS 27. 
39 Tamtéž. 
40 MVČ, Lit. arch., MS 36, s. 115–117. 
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V rukopisech se sice objevují patroni, které mohli věřící znát díky výraznější vzpo-
mínce při mši v rámci liturgického roku, ale není zde věnována jediná modlitba 
sv. Klimentovi – patronu královehradecké diecéze. Stejně tak jsem se nesetkala na 
devočních obrázcích se sv. Pannou Marií Králickou, kterou určitě znali věřící díky 
oblíbenému východočeskému poutnímu místu Králíky. 
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Obrazová příloha

Obr. 1 – Panna Maria Mariazellská (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 30, s. 75)
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Obr. 2 – Matka Boží Čenstochovská (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 19)
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Obr. 3 – Ecce Homo (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 24)
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Obr. 4 – Ukřižování (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 24)
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Obr. 5 – Sv. Jan Křtitel (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 30, s. 110)
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Obr. 6 – Pelikán krmící mláďata vlastní krví (Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové, Literární archiv, MS 41, s. 41)


