
145

Z ITÁLIE NA MORAVU
Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva 

z fondu Moravské zemské knihovny

Přemysl Bar

Habent sua fata libelli je dnes už sice vyčpělou frází, avšak pro bádání středo-
věkých rukopisů má stále aktuální význam. Na našem území je jen málo knihoven 
a knižních sbírek, které by přečkaly staletí na svém původním místě a navíc v ne-
porušeném stavu až do současnosti. Nejvíce v tomto procesu utrpěly rukopisy, 
k čemuž přispělo i zavedení knihtisku. Tištěná kniha, i když z počátku přijímána 
s nedůvěrou, postupně vytlačila rukopisné knihy z běžné knižní produkce. O stře-
dověké rukopisy tak začali mít zájem zejména vášniví sběratelé a bibliofi lové, 
díky nimž byly nezřídka zachovány pro budoucí generace velmi vzácné exempláře. 
Bádání osudů těchto středověkých rukopisů není samoúčelné, neboť nám zejména 
v případech, kdy často střídaly své majitele, mohou osvětlit i dějiny knižních sbírek, 
kterých byly kdysi součástí. 

Tento záměr může být splněn ovšem pouze za předpokladu, že máme k dispozi-
ci příslušné prameny. Mohou to být katalogy knihoven, soupisy majetku, testamen-
ty, zápisy o koupi a prodeji a konečně samotná kniha a provenienční poznámky, 
které jsou v ní obsažené. Není snad třeba zdůrazňovat, že se s ohledem na stav 
dochování pramenů daří rekonstruovat celistvý příběh jednotlivých středověkých 
rukopisů jen zřídka. Detailně rekonstruovat osudy knihy staletími od místa vzniku 
až k současnému majiteli se rovná malému zázraku. 

Zcela výjimečně se daří zjistit cestu rukopisu od místa vzniku po současné 
uložení jen na základě provenienčních poznámek. Příkladem mohou být dva per-
gamenové rukopisy ze 14. století obsahující Libri decretales papeže Řehoře IX. 
a Bonifáce VIII. Dnes jsou součástí rukopisného fondu Moravské zemské knihov-
ny.1 Na předním přídeští a předsádce rukopisu nacházíme jedno heraldické exlib-
ris, dva razítka a jednu rukopisnou vlastnickou poznámku. Tak četné dochování 
provenienčních údajů nevděčíme jen pestrým osudům obou rukopisů, ale zejména 
skutečnosti, že noví majitelé nepodlehli tehdejší běžné praxi a neničili poznám-
ky o předchozích vlastnících. Většinou po změně majitele byly starší vlastnické 
zápisy v knihách škrtány či jinak odstraňovány. Dalším nebezpečím pro původní 

1 Nacházejí se v rukopisné sbírce tzv. kmenového fondu MZK pod signaturou RKP-1161.440,1 
a RKP-1161.440,2. Rukopisy byly zdigitalizovány a jsou přístupné na www.manuscriptorium.
com. 
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provenienční záznamy byly převazby prováděné v době renesance a baroka. Naším 
exemplářům však byla naště stí ponechána středověká vazba. Můžeme také před-
pokládat, že rukopisy docela záhy přestaly plnit pro své majitele užitkovou funkci 
a staly se pouze ozdobou bibliofi lských sbírek. 

Podle písma (italská rotunda) a výzdoby můžeme rukopisy datovat do 14. sto-
letí a předpokládat jejich vznik v italském prostředí.2 První majitelé a zároveň 
objednavatelé rukopisů nejsou sice zachyceni v provenienčních poznámkách, mů-
žeme se ale domnívat, že to byl benediktinský klášter Limburg ve východní části 
dnešní spolkové země Rheinland-Pfalz. Usuzuji tak z opisů listin na f. 109v v dru-
hém svazku dvojice rukopisů. Větší část folia zabírá opis konfi rmace císařského 
privilegia pro město Štrasburk, kterou 22. července 1247 původně vydal papež 
Innocenc IV. Na tomtéž foliu následují opisy listin, které byly vydány 19. června 
1260 papežem Alexandrem IV. ve prospěch města Špýr a benediktinského kláštera 
Limburg. Podle písemného sdělení zemského archivu ve Špýru jsou originály listin 
stále uchovávány ve špýrském městském archivu a byly dokonce už v 19. století 
vydány v diplomatáři města.3 První listina potvrzuje městu a jeho obyvatelům osvo-
bození od cizích soudů, kdežto druhá směřovala k opatovi limburského kláštera, 
který měl dohlížet na dodržování tohoto privilegia.4 

Není snad nutné zdůrazňovat, že se jedná pouze o hypotézu. O knihovně lim-
burského kláštera jsou naše znalosti velmi kusé.5 Benediktinský klášter, založený 
v první polovině 11. století králem Konrádem II., se během své existence často 
stával obětí soudních rozepří i vojenských potyček mezi místní nobilitou a falckými 
kurfi řty.6 V 16. století byl klášter sekularizován a knihovna zřejmě sdílela stejný 
úděl spolu s konventem, který musel opustit Limburg. Domněnka, že limburská 
knihovna byla převezena do Heidelbergu a část rukopisů pak skončila ve falckém 
oddělení rukopisného fondu vatikánské knihovny, se nepotvrdila.7 V současné době 
je známo pouze sedm (!) rukopisů, které byly součástí klášterní knihovny, z nichž 
pět je dnes uloženo v Rakouské národní knihovně. 

2 Srov. výzdobu boloňského rukopisu Cod. 280: http://irnerio.cirsfi d.unibo.it/codex/280
3 Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer. Hrsg. von Alfred Hilgard. Straßburg 1885, S. 69. (neměl 

jsem k dispozici). Za tento bibliografi cký údaj děkuji Dr. Franz Maier z Landesarchiv Speyer. 
4 Moravská zemská knihovna, Oddělení rukopisů a starých tisků, sig. RKP-1161.440,2, f. 109v: 

Civitatem Spirensem ad Judicium nequeant evocari, quamdiu parati fuerint coram suo ordinario 
de ipsis conquerentibus iusticie plenitudinem exhibere… 

5 Schenk, Walter: Kloster Limburg an der Haardt. Untersuchungen zu Überlieferung und Geschichte. 
Neustadt an der Weinstraße 2002, s. 252–254. 

6 Schenk, W.: Kloster Limburg, s. 5–9. 
7 Schenk, W.: Kloster Limburg, s. 252. 
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Zda tedy rukopisy byly skutečně součástí klášterního inventáře, nevíme. Lze 
počítat i se Špýrem jako možným dočasným útočištěm kanonických rukopisů, 
nebo se spokojit s konstatováním, že se vzácné exempláře „pohybovaly“ ve švábské 
nebo falcké oblasti. Toto konstatování je o to jistější, neboť je známo, že rukopisy 
se ocitly ve vlastnictví švábského šlechtického rodu Hegenmüllerů (někdy také 
Hegemüller), který na přelomu 15. a 16. století přesídlil do Rakous.8 Podle nej-
starší provenienčí poznámky „Jure Hereditatis sum Vincislai Hegemüller a Duben 
Weiller“ patřily rukopisy Václavovi Hegenmüllerovi von Dubenweiller, který se 
narodil roku 1608. Podle údajů literatury zdědil tyto rukopisy po svém příbuzném 
Leopoldovi Hegenmüllerovi.9 Není známo, jak početnou měl Václav knihovnu,10 
ani kde byla uložena. Můžeme předpokládat, že tím místem bylo jeho hlavní sídlo 
Albrechtsberg nebo hrad Sitzenthal. Za věrné služby habsburské dynastii držel 
Václav Hegenmüller během svého života nejen četné úřady, ale získal i povýšení 
do říšského stavu, které mu roku 1658 udělil císař Leopold I. Z tohoto povýšení 
se však netěšil příliš dlouho. Zemřel za dva roky ve svých 52 letech. 

Následující provenienční poznámka v rukopisu v podobě razítka „V. Engelsho-
fen 3192“ odkazuje zřejmě na rakouský šlechtický rod Ponz (někdy Pontz) von 
Engelshofen. Musíme se tedy tázat, jakým způsobem přešly rukopisy do vlastnic-
tví této rodiny. Určitým vodítkem mohou být dějiny rodu Hegenmüllerů. Jeden 
z potomků Václava Hegenmüllera, František Josef Hegenmüller, zemřel v roce 
1752 velmi mlád (měl 32 let) a zanechal po sobě vdovu a šest nezletilých dětí. 
Nejstaršímu bylo v době otcovy smrti 6 let. Vdova po zemřelém muži, Marie 
Johana Leyßer, nedokázala udržet zadlužené rodové statky ve svých rukou, a tak 
se rozhodla je prodat zájemci, který nabídne nejvyšší částku. Roku 1768 koupil 
panství Albrechtsberg za 71 100 zlatých a o dva roky později i menší statek Sitzent-
hal pan Franz Ferdinand Ponz v. Engelshofen, císařský a královský stolník, majitel 
panství Stockern (u Hornu) a panství Kierling (u Vídně).11 Lze předpokládat, že 
nový majitel získal hrady spolu s inventářem, tedy i s rodovou knihovnou, v níž se 
nacházely naše středověké rukopisy. 

8 Ledínská-Malá, Hana: Zámecká knihovna v Děčíně a její likvidace. Knihovna. Sv. 8., 1971, 
s. 60–62 uvádí, že rukopisy byly součástí majetku německého básnika Leopolda Hegemüllera 
a Tuben (15.–16. století). O jeho životě se mi však nepodařilo nic zjistit. K rodu Hegenmüllerů viz 
Schierer, Rudolf: Die Barone Hegenmüller von Dubenweiler zu Albrechtsberg (bei Melk-Loosdorf). 
Ihr Aufstieg und Untergang. Weinburg 1982. 

9 Ledínská-Malá, H.: Zámecká knihovna, s. 61. 
10 Ve fondu MZK se nacházejí ještě tři exempláře tisků ze 16. století, které nesou tutéž vlastnickou 

poznámku: sig. ST5-0866.926, 1–2; ST3-0385.280; ST1-0392.318. 
11 Schierer, R.: Die Barone Hegenmüller, s. 30–32. 
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Roku 1828 koupil knihovnu Engelshofenů za 700 zlatých hrabě František 
Antonín Thun-Hohenstein. Naše rukopisy tedy putovaly z Rakous do Děčína. 
Nový majitel knihovny označoval své knihy rodovým heraldickým exlibris, které 
obdržely i naše středověké rukopisy. Jeho opis zní: „EX LIBRIS FRANC. COM. 
A. THVN. HOHENSTEIN TETSCHEN.“ V zámecké děčínské knihovně vydržely 
rukopisy více než jedno století. Rozsáhlá zámecká knihovna (čítala kolem 70 000 
svazků), jejíž proslulost překračovala hranice českých zemí, skončila ve veřejných 
dražbách v letech 1933 a 1934. Malá část vzácností skončila v Národní knihovně 
ČR. Větší část knihovny odvezli zahraniční antikváři, převážně z Vídně, Drážďan, 
ale i Paříže.12 Část tisků i rukopisů zakoupil rovněž brněnský podnikatel a sběra-
tel Otakar Vaňura (1893–1962). Jeho podnikatelská a sběratelská činnost, který 
se neomezoval pouze na vzácné tisky a rukopisy, skončila v roce 1949, kdy byl 
jeho podnik zlikvidován.13 Sám pak pracoval jako hlídač v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu v Brně. V letech 1956–1957 zakoupila Moravská zemská knihovna (tehdy 
Univerzitní knihovna) nejen tyto rukopisy, ale i jiné vzácné staré tisky.14 

Cesta těchto středověkých rukopisů do fondu Moravské zemské knihovny byla 
velmi spletitá. Protikladem k tak dramatickému putování může být rukopis téhož 
obsahu (Decretály Řehoře IX.), psaný týmž druhem písma, a jehož iluminace 
prozrazují stejný původ (Itálie). Jedná se o rukopis pod sig. A 10, který je součástí 
knihovny brněnských augustiniánů. Klášter jej získal už ve 2. polovině 14. století15 
a až do 20. století patrně neopustil jeho zdi. Během rušení klášterů v 50. letech 
dvacátého století, skončila knihovna a s ní i rukopisná sbírka augustiniánského 
kláštera ve správě tehdejší Universitní knihovny v Brně. Dodnes spravuje naše 
knihovna tuto rukopisnou sbírku jako deponát. 

Rekonstrukce osudů středověkých rukopisů může být samostatným badatel-
ským úkolem, ale zárověň může posloužit k osvětlení dějin zaniklých a dnes už 
polozapomenutých knihoven. 

12 Ledínská-Malá, H.: Zámecká knihovna, s. 70. 
13 Novotná, Jarmila: Sbírka Otakara Vaňury v Moravské galerii. Umělecké řemeslo a užité umění 

16.–19. století. Výběr z volného umění 15.–20. století. Brno : Moravská galerie, 1995, s. 8. 
14 Dokoupil, Vladislav: Rukopisy a staré tisky. In: Státní vědecká knihovna. Jubilejní sborník. Ed. 

O. Jiránová – J. Kubíček. Brno 1958, s. 112–113. 
15 Tak alespoň soudí Dokoupil, V.: Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě universitní 

knihovny v Brně. Brno 1972, s. 79–80. 



149

Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých ruk. kan. práva z fondu Mor. zemské knihovny

Obrazová příloha

Obr. 1
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Obr. 1-1
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Obr. 1-2


