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knižné VÄzBy hanSa WaGnera 
z lauinGenu V uniVerzitnej knižnici 
V BratiSlaVe

MichaeLa sibyLová

abstrakt: Príspevok informuje o knižných väzbách zo 16. storočia zhotovených kníhviazačom Han-
som Wagnerom z Lauingenu a zachovaných v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Popisuje ich výzdobu, 
použité slepotlačové náradie a upozorňuje na doteraz neznáme motívy z tejto dielne. Približuje aj cestu 
týchto kníh od kníhviazača až do dnešného miesta uloženia, čiže z Lauingenu do Bratislavy.

kľúčové slová: Dejiny knižnej väzby, kníhviazač, knihár, knižná kultúra v 16. storočí, Nemecko, 
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Univerzitná knižnica v Bratislave ako najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej 
republike vlastní aj historický knižničný fond, z ktorého časť ochraňuje, spracúva a verej-
nosti sprístupňuje Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí. Hlavnou činnosťou tohto 
oddelenia v súčasnosti je výskum a spracovanie tlačí 16. storočia ako jedného z progra-
mov slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie s názvom Generálny katalóg tlačí 
16. storočia zachovaných na území Slovenska. V rámci tohto výskumu sledujeme aj väzbu 
tlačí 16. storočia, čo je nad rámec celoslovenskej metodiky spracovania tejto skupiny tlačí. 
V našich popisoch tak nájdete aj mená knihárov a kníhviazačov, ak ich bolo možné iden-
tifikovať pomocou iniciál vo výzdobe knižných väzieb. Väčšina tlačí 16. storočia v našom 
fonde má nemeckú renesančnú väzbu, preto medzi nimi už na prvý pohľad zaujmú knihy 
viazané vo väzbách s taliansko-francúzskym štýlom. Tento štýl väzby zaviedol na území 
Nemecka vášnivý zberateľ kníh, saský kurfirst August (1526–1586) a jeho dvorný kníh-
viazač Jakob Krause. Prvky taliansko-francúzskeho štýlu nachádzame aj na väzbách Hansa 
Wagnera z Lauingenu.

Biografiou kníhviazača Hansa Wagnera i činnosťou jeho dielne sa zaoberali viacerí autori. 1 
Vďaka nim vieme, že sa narodil okolo roku 1556 v Lauingene. V roku 1582 sa oženil s vdovou 
po lauingenskom kníhviazačovi Jakobovi Reppichovi, Juditou. Táto mala z prvého manžel-
stva dcéru a syna Gaspara, s Hansom Wagnerom mali spolu tiež dcéru a syna Simona. Obaja 
synovia sa venovali kníhviazačskému remeslu. 2 Hans Wagner viedol svoju dielňu do roku 
1602, kedy ako 46-ročný zomrel. Podľa údajov v daňových knihách jeho dielňa prosperovala 
hlavne v rokoch 1583–1589, v ďalších rokoch mal už problémy s platením dane, ktorá klesla 
o polovicu. Nebol dvorným knihárom známeho bibliofila, neuburgského falcgrófa Philippa 
Ludwiga (1547–1614), akoby sa to mohlo zdať podľa razidiel s jeho erbom a portrétom, 

1 SeiTz, R. zur biographie der Lauinger buchbinder der zweiten Hälfte des 16. und des beginnenden 
17. Jahrhunderts. in: Archiv für Geschichte des Buchwesens. 1963, roč. 4, str. 783–786; GeLdneR, F. Pfalzgraf 
Philipp Ludwig von neuburg, ein bibliophiler Fürst, und die Lauinger buchbinder. in: Festschrift Ernst 
Kyriss. Stuttgart, 1961, s. 310–311.

2 Podľa SeiTza, zur biographie…, Caspar Reppich (nar. 1577) neviedol po Wagnerovej smrti dielňu svojho 
nevlastného otca a svojej matky, hoci sa v nej vyučil a podľa testamentu získal časť dielne po svojom otcovi 
Jakobovi Reppichovi. ani Simon Wagner (nar. 1587) neviedol podnik svojich rodičov, ale po konvertovaní 
na katolícku vieru získal dielňu kníhviazača Johanna neusatza, ktorý odišiel v roku 1620 z Lauingenu 
rovnako ako Caspar Reppich.
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používaných v tejto dielni. Po smrti H. Wagnera viedla dielňu ďalej jeho vdova s tovaryšmi 
až do roku 1618, kedy zrejme odišla z Lauingenu kvôli protireformácii prebiehajúcej v meste 
v rokoch 1614–1620.

V období, keď Hans Wagner žil a podnikal zažívalo jeho rodné mesto Lauingen rozkvet. 
V meste pôsobila od roku 1561 kniežacia škola „gymnasium illustre“ zameraná na vzde-
lávanie teológov a právnikov, ktorú založil neuburgský falcgróf Wolfgang (1526–1569). 
Po jeho smrti bola starostlivosť o túto školu srdcovou záležitosťou jeho syna, falcgrófa 
Philippa Ludwiga (1547–1614). O jej vysokej úrovni vypovedá konštatovanie, že bola 
východošvábskym protipólom univerzity v Tübingene. Spolu so školou začala v Lauin-
gene pôsobiť aj kniežacia kníhtlačiareň, vo vedení ktorej sa vystriedali viacerí tlačiari. 
V čase aktívnej činnosti Hansa Wagnera to bol Leonhard Reinmichel, ktorý viedol tla-
čiareň v rokoch 1578–1600 (vdova do roku 1601) a vytlačil celkovo 240 tlačí. Knie-
žacia kníhtlačiareň slúžila potrebám školy a tlačila hlavne diela domácich profesorov 
(Philippa Heilbrunnera, Nikolausa Reusnera), ale aj kazateľov kniežatstva Pfalz-Neuburg 
(Jacoba Heilbrunnera, Abrahama Manneho, Magnusa Agricolu a iných). V meste pôso-
bila do roku 1615, potom bola premiestená do Neuburgu an der Donau. V Lauingene 
sa knihy nielen písali a tlačili, ale aj viazali a predávali. Tradícia kníhviazačstva sa začala 
v 2. polovici 16. storočia a pôsobili tu štyri samostatné kníhviazačské diele: dielňa Baltha-
sara Wernhera a Jobsta Kalhardta, v rokoch 1563–1604 dielňa Michaela Schretzenmaiera, 
v rokoch 1576–1618 dielňa Jacoba Reppicha a Hansa Wagnera, od roku 1588 dielňa 
Caspara Gastela. 3 Zo spomínaných kníhviazačov obchodoval s knihami zrejme len Bal-
thasar Wernher, o ktorom vieme, že v roku 1577 nakupoval knihy u bazilejských tlačiarov 
Frobena a Episcopia. Od roku 1594 mal povolenie obchodovať s knihami tlačiar Leonhard 
Reinmichel, ale smel predávať len knihy nezviazané, ktoré mali byť zviazané miestnymi 
kníhviazačmi. 4 Tým sa zachovalo a výrazne podporilo podnikanie domácich kníhviazačov, 
ktorí svojou činnosťou uspokovali potreby nielen kniežatstva Pfalz-Neuburg, ale aj jeho 
okolia. Prosperujúcu knižnú kultúru, ktorá sa rozvinula v meste v 2. polovici 16. storočia 
a na začiatku 17. storočia ukončila rekatolizácia (1614/16 do 1620) a následne 30-ročná 
vojna. Ukončenie činnosti kniežacej školy a kníhtlačiarne v meste malo za následok aj 
postupný úpadok kníhviazačského remesla.

Slepotlačová výzdoba knižných väzieb z dielne Hansa Wagnera bola popísaná vo via-
cerých prameňoch. Ako prvý ju zaregistroval Konrad Haebler, ktorý poznal štyri knihy 
pochádzajúce z tejto dielne. Na nich určil jednu rolku a štyri platne, v 2. zväzku pripojil 
ešte jednu rolku z inej knihy. 5 V databáze knižných väzieb Einbanddatenbank budova-
nej Štátnou knižnicou v Berlíne (skrátene EBDB) sa nachádza súbor 21 kusov slepo-
tlačových prvkov z tejto dielne, ktoré pochádzajú z väzieb 7 kníh vytlačených v rokoch 
1564–1617. 6 Slepotlačovú výzdobu tejto dielne podrobne analyzoval Ferdinand Geldner 
z Bavorskej štátnej knižnici v Mníchove, ktorý detailne popísal hlavne sedem erbových 
a portrétnych supralibrosov neuburgského falcgrófa Philippa Ludwiga i jeho manželky 
Anny. 7 Vychádzal pritom z 10 kníh zviazaných v dielni Hansa Wagnera a zachovaných 

3 SeiTz, zur biographie…
4 SeiTz, zur biographie…, stĺp. 779–780.
5 HaebLeR, K. Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. bd. 1. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 

1968, s. 481–482; HaebLeR, K. Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. bd. 2. Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1968, s. 24.

6 Einbanddatenbank [online]. [cit. 2013-07-30]. dostupné z: http://www.hist-einband.de/.
7 GeLdneR, Pfalzgraf Philipp Ludwig…, s. 294–296.
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v rôznych nemeckých knižniciach. Len päť z nich registruje aj EBDB. Dve knihy s väzbou 
H. Wagnera sa zachovali v Bibliothecae Bipontinae v Zweibrückene, jedna v Landesbib-
liothek v Darmstadte. 8

V Univerzitnej knižnici v Bratislave (skrátene UKB) sme nateraz zistili 5 kníh, ktorých 
knižná väzba pochádza z tejto kníhviazačskej dielne. Žiadna z nich nebola vytlačená pri-
amo v Lauingene, ale pochádzali z iných nemeckých (Frankfurt am Main), ako aj švajčiars-
kej (Basel) a francúzskej (Strassbourg) kníhtlačiarskej dielne. Knihy sa dostali do Bratislavy 
krátko po ich zviazaní, už na začiatku 17. storočia. Priniesli si ich so sebou evanjelickí kaza-
telia a učitelia, ktorí sem prišli na pozvanie bratislavských evanjelikov aj z Lauingenu. Odtiaľ 
pochádzal prvý rektor evanjelického gymnázia (v rokoch 1606–1627) – David Kilger aj prvý 
evanjelický kazateľ – Andreas Reuss. 9 

Slepotlačová výzdoba knižných väzieb H. Wagnera v UKB obsahuje už známe platne 
a rolky, ale aj niekoľko nových, doteraz nepopísaných motívov. Ako kožený poťah používal 
bielu bravčovú kožu. Na troch knihách bola použitá slepotlač z jednej platne s rozmerom 
15,5 × 9,2 cm na celú dosku. Táto platňa má dekor ornamentu z prepletenej stuhy s kvetmi, 
uprostred prázdny ovál, okolo ktorého si dal knihár vyryť svoje meno: Hanns Wagner Buch 
Binder zu Laugingen 1582. Do oválu s rozmermi 5,4 × 4,3 cm zvykol umiestniť menšie 
platne, alebo razidlá. Na platniach sa nachádzal portrét a erb falcgrófa Philippa Ludwiga 
i erb jeho manželky Anny vo viacerých prevedeniach a kombináciách. U nás to bola kombi-
nácia portrétu falcgrófa Philippa Ludwiga na prednej doske a jeho erbu na zadnej doske. 10 
Kvôli umiestneniu portrétu musela byť odstránená časť ornamentálnej stuhy, ktorá preč-
nievala do vnútra oválu. Pri druhej knihe 11 umiestnil do oválu prednej dosky erb falcgrófa 
Philippa Ludwiga a na zadnú dosku erb jeho manželky Anny, dcéry Wilhelma V., vojvodu 
z Jülich-Kleve-Bergu [4]. Táto kniha má aj puncovanú ornamentálnu oriezku a nerozlúštený 
supralibros G.S.V.L. 1588. Tento supralibros podporuje domnienku F. Geldnera, že keďže 
H. Wagner nebol dvorným tlačiarom spomínaného falcgrófa, jeho erb a portrét plnil na väz-
bách len dekoratívnu funkciu. 12

 8 ReinWaLd, i. Lauinger einbände in der bibliotheca bipontina zu zweibrücken. in: Neuburger 
Kollektaneenblatt 134, 1981, s. 112–114. ako jednoznačne Wagnerovu uvádza len jednu väzbu 
(sign. T 898). Podľa našich zistení bola s veľkou pravdepodobnosťou zviazaná u Wagnera aj kniha so 
sign. L 1084/1 s obrázkom na s. 113. z prvkov použitých na jej väzbe sa supralibros a väčšia ľalia vyskytli 
aj na iných Wagnerových väzbách, p. GeLdneR, Pfalzgraf Philipp Ludwig…, s. 290, 293. Registruje ich aj 
ebdb. neznámou zostáva len ornamentálna rolka a menšia ľalia. Podľa našej analýzy v ebdb, nepatrili 
inému kníhviazačovi z tohto obdobia v Lauingene. 

 9 OKOLičÁnyOvÁ, v. Torzo knižnice prvého evanjelického gymnázia v bratislave 1606–1672. in: Sprievodca 
po historických knižniciach na Slovensku. IV. Zv. martin: SnK, 2012, s. 41–56. iSbn 978-80-89301-3.

10 UKb sign. 17G781. – Cicero, m. T. De officiis. Frankfurt am main, 1597. vd16 C/3236. – väzba: biela bravčová 
koža na papierových doskách, 154 × 99 mm, na celej prednej doske ornamentálna platňa (155 × 92 mm), 
v strede portrét falcgrófa Philippa Ludwiga (Geldner, supralibros Xia) s kruhopisom: PHiLiPP. LvdO. 
d.G.CO.PaLaz. aiRH. d.b. CO. i.v.e.S., na zadnej doske rovnaká ornamentálna platňa v strede s erbom 
falcgrófa Philippa Ludwiga, oriezka nafarbená na zeleno. vlastnící: jezuiti bratislava 1693.

11 UKb sign. 17F848. – Possel, J. st. Calligraphia oratoria linguae graecae. Frankfurt am main, 1585. vd16 
P/4405. – väzba: biela bravčová koža na papierových doskách, 182 × 115 mm, na prednej a zadnej doske 
rovnaká ornamentálna platňa ako na predchádzajúcej knihe, na prednej doske v strede erb falcgrófa 
Philippa Ludwiga, na zadnej erb jeho manželky anny, pri oboch kruhopis: HannS WaGneR bUCH 
bindeR zv LavGinGen 1582, puncovaná ornamentálna oriezka nafarbená na zeleno. vlastnící: G.S.v.L. 
1588 (supralibros), Kaspar Heuchelin, jezuiti bratislava 1692. [4].

12 GeLdneR, Pfalzgraf Philipp Ludwig…, s. 311.
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Pri tretej knihe 13 bol v ovále umiestnený ornament, zložený zo štyroch rovnakých razidiel 
s motívom ľalie [1]. 14 Tento typ razidla neuvádza EBDB, ani iné pramene. Zachovali sa aj 
knižné väzby, pri výzdobe ktorých bola použitá rolka s miniatúrnymi portrétmi Martina 
Luthera, Philippa Melanchthona, Desideria Erasma a Jána Husa. Na väzbe dvoch ďalšich 
kníh z fondu UKB tvorí táto rolka vonkajší rám dosiek. Na jednej väzbe je v strede erb falc-
grófa Philippa Ludwiga so štyrmi ľaliami v rohoch a s prázdnym miestom na supralibros. 15 
Stred druhej je ozdobený doposiaľ neznámou platňou oválneho tvaru s ornamentom pre-
pletenej stuhy [2]. Aj tu použil kníhviazač razidlo s ľaliou, ktoré aplikoval tiež do rohov. 16

Ako sme už predtým uviedli, knihy zviazané v dielni Hansa Wagnera priniesli na začiatku 
17. storočia do Bratislavy evanjelickí kazatelia a učitelia z Lauingenu, ktorí sem prišli pôsobiť 
na pozvanie bratislavských evanjelikov. Z piatich skúmaných kníh sa zachovalo meno prvého 
vlastníka len na jednej z nich, aj to len ako iniciály nerozlúšteného supralibrosu G.S.V.L. 
1588 (pričom V.L. by mohlo znamenať von Lauingen). Prvým vlastníkom inej knihy bol 
Johannes Münderlein, diakon v Neuburgu an der Donau a superintendent v Regensburgu, 
ktorý však nepôsobil v Bratislave. 

V priebehu 17. storočia prešli tieto knihy rukami viacerých vlastníkov. Niektoré z kníh, 
po prinesení z Lauingenu, vlastnili krátky čas bratislavskí mešťania. Kniha patriaca v roku 
1603 J. Münderleinovi sa dostala do knižnice Johanna Harthausa, konrektora evanjelického 
gymnázia v Bratislave v roku 1621. Kniha so supralibrosom G.S.V.L. 1588 sa stala majet-
kom bratislavského notára Kaspara Heuchelina, syna Simona Heuchelina, pochádzajúceho 
z Lauingenu, ktorý prišiel do Bratislavy v roku 1608. Ďalším obyvateľom Bratislavy, ktorý 
vlastnil knihu z väzbou od H. Wagnera bol bratislavský senátor, mestský hovorca a inšpek-
tor evanjelickej cirkvi Johann Pogner. Menovaní bratislavskí mešťania darovali svoje knihy 
zrejme knižnici prvého evanjelického gymnázia v Bratislave (1606–1672), ktorú v roku 1672 
skonfiškovali bratislavskí jezuiti pri odobratí evanjelických kostolov a škôl. 17 Kým vlastnícky 
záznam evanjelického gymnázia v knihách chýba, rukopisný zápis jezuitského kolégia v Brati-
slave sa zachoval v každej. Knižnica tohoto kolégia pôsobila v Bratislave v rokoch 1626–1773. 
Jej osudy po roku 1773, kedy bol tento rád zrušený, boli veľmi zložité. Nasledovali viaceré 
sťahovania, aj výbery kníh pre knižnicu Budínskej univerzity. Podstatná časť knižnice zruše-
ného kolégia, ktoré pokračovalo od roku 1777 v činnosti ako štátne gymnázium, sa dostala 
do vlastníctva UKB v roku 1919. V tom čase patrila tzv. „stará jezuitská knižnica“ Alžbetín-
skej univerzite. 18

13 UKb sign. 17G452. – Junius, m. Scholae rhetoricae de contexendarum epistorarum ratione. Strassburg, 1597. 
vd16 J/1147. väzba: rovnaká ako pri na predchádzajúcej knihe, 160 × 96 mm, na oboch doskách v ovále 
uprostred razidlo s doteraz neznámym motívom ľalie. vlastníci: Johann Pogner, jezuiti bratislava 1693. [1].

14 Obrázky pozri Príloha.
15 UKb sign. 17G322. – Pontano, G.G. Librorum omnium ... tomus secundus. basel, 1566. vd16 P/4196. väzba: 

biela bravčová koža na papierových doskách, 152 × 96 mm, predná aj zadná doska rovnaká slepotlačová 
výzdoba, vonkajší rám tvorí rolka s miniatúrnymi portrétmi reformátorov (maR, PHi, eRa, iOH), uprostred 
erb falcgrófa Philippa Ludwiga (Geldner, supralibros iX.), oriezka nafarbená na zeleno, kniha reštaurovaná. 
vlastníci: jezuiti bratislava 1693.

16 UKb sign. 17F535. – Cicero, m.T. Orationes omnes. Tomus 1., 2. Frankfurt am main, 1592. vd16 C/3355. väzba: 
biela bravčová koža na papierových doskách, 184 × 105 mm, predná aj zadná doska rovnaká slepotlačová 
výzdoba, vonkajší rám tvorí rolka s miniatúrnymi portrétmi reformátorov (maR, PHi, eRa, iOH) a uprostred 
oválna platňa s ornamentálnou výzdobou (75 × 55 mm), oriezka nafarbená na zeleno, stopy po šnúrkach. 
vlastníci: Johann münderlin 1603, Johann Harthaus, jezuiti bratislava 1689. [1].

17 OKOLičÁnyOvÁ, Torzo knižnice…, s. 41. 
18 viac o osude knižnice jezuitského kolégia v bratislave po roku 1773 pozri: méSzÁROSOvÁ, K. najstaršie 

knihy knižnice Trnavskej univerzity vo fondoch UKb. in: Dejiny školských knižníc na Slovensku. banská 
bystrica : švK, 2003, s. 74–75; FiRCÁKOvÁ, K. Fondy školských knižníc v UKb. in: Dejiny školských knižníc 
na Slovensku. banská bystrica: švK, 2003, s. 65–67.
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Na záver by sme chceli zdôrazniť, že knižná väzba z dielne Hansa Wagnera z Lauingenu je 
dokladom nielen umeleckej kvality kníhviazačského remesla, ale aj vysokej úrovne knižnej 
kultúry tohto švábskeho mestečka v 2. polovici 16. storočia. V tomto období bol Lauin-
gen duchovným centrom kniežatstva Pfalz-Neuburg, ktoré malo aktívne kontakty aj s Bra-
tislavou. Vďaka týmto kontaktom obohacujú knihy zviazané Hansom Wagnerom historický 
knižničný fond Univerzitnej knižnice v Bratislave.

THE BOOK BINDINGS OF HANS WAGNER FROM LAUINGEN 
IN THE UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA
Summary: The article deals with the bookbinder Hans Wagner (around 1556–1602), who worked in 
the German town of Lauingen in the 16th century. In that time, Lauingen was the spiritual center of 
the Pfalz-Neuburg princedom. A gymnasium and a printing house were there. The printing house was 
supported by the palsgrave Philip Ludwig (1547–1614). Bookbinding craft was successfully flourished 
in Lauingen. Lauingen had active contacts with Bratislava. At the invitation of the Bratislava Lutherans 
several teachers and pastors came to Bratislava from Lauingen. They brought some books with them. 
Five books binded by Hans Wagner have been preserved in the holdings of the University Library in 
Bratislava. The author describes the decoration of these bindings and brings attention to previously 
unknown motifs from this bookbinding department.

keywords: History of bookbinding, bookbinding workshops, 16th century, Hans Wagner, Lauingen, 
Germany
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ska, predovšetkým dejiny šľachtických knižníc. 
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miCHaeLa SibyLOvÁ

Obrázok č. 1: Väzba H. Wagnera z jednej platne 
(15,5 × 9,2 cm) na celú dosku. V ovále uprostred 
doteraz neznáme razidlo s motívom ľalie, kruhopis: 
Hanns Wagner Buch Binder zv Lavgingen 1582.

Obrázok č. 2: Väzba H. Wagnera s rolkou 
s miniatúrnymi portrétmi reformátorov, uprostred 
doposiaľ neznáma oválna platňa (7,5 × 5,5 cm).

Príloha

Obrázok č. 3: Doteraz neznáme motívy z Wagnerovej dielne, razidlo s ľaliou (2,5 cm) a platňa oválneho 
tvaru s ornamentom prepletenej stuhy (7,5 × 5,5 cm).
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KniŽné vÄzby H. WaGneRa z LaUinGenU v UniveRziTneJ KniŽniCi v bRaTiSLave

Obrázok č. 4: Väzba a oriezka H. Wagnera na knihe od J. Possela st.: Calligraphia oratoria linguae graecae, 
vytlačenej vo Frankfurte am Main v roku 1585. (UKB sign. 17F848).


