
tantslq'm tahem v konÍ.esioná|ní hŤe v šachy, kten-f kato|icismus nesmí opakovat.
Jinfmi slovy: nesubjektivní vyznáni bez subjektivního pŤiznání je figurka, kterou
katolík nesmí obětovat. opakování toho, co se nesmí opakovat, je zase apokalyp-
tická figura, neboť apokalypsaje opakování stvoíení, které musí byt plně nové.

Komenského Ráj církve a Kšaft ztělesřují tuto apoka|yptickou figuru. První
textje obnovení ráje po konci ňíšeAntikristovy, druh!je naproti tomu české apo-
kalyptické dědictví, které klade zazák|ad tradici v podobě zrušení a rozkladu.

Putnrjv z|om spojen s katolickou restaurací je současně zlomem v kato|ic-
ké koncepci tradice v bec. Tento zlom se zlomem v tradici jako tradici je osu-
dem české konf.esionálnosti' Z tohoto d vodu naz,jvám českou konl.esionálnost
apokalyptickou.
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Komenskf na švédském
zámku Skokloster

B L A N K A  K A R L S S O N O V A

l .  S k o k l o s t e r s  S l o t t
Z á m e k  a  k o s t e I  S k o k l o s t e r

Ve švédském okrese Hábo, l7 km na jih od Uppsaly, je v jezeŤe Málaren polo-

ostrov, kde leŽí zámek Skokloster (Andren l948: 1 1_l5). Švédské jméno zám-

ku v sobě skr1/vá slovo kloster _ k|ášter a sko _ bota, podkova (snad na základě
pridorysu pozemku). Zámek byl postaven na místě privodního cisterciáckého
kláštera Sko, zaloŽeného kolem r.1225.Y r. |52.7 pŤevzal král Gustav I. Eriks-

son Vasa (vládl v letech 1523-1560) správu hospodáŤství a administrativy kláš-

tera a ponechal nějaké statky jeptiškám (většinou ze šlechtick1ich rodin) na do-

žití. Po r. 1588 pŤešel klášter riplně pod správu koruny. V roce 16l l král Ka.

rel IX. (l6M_l611) věnoval k|ášterní pozemky kraje Sko sedmadvacetiletému
Hermanovi Wrangelovi jako odměnu za vérné služby.

Herman Wrangel byl estonsk1i š|echtic, kter! vstoupil pŤed r. 1608 do švéd-

sk1ch služeb, stal se polním maršálkem a Ťíšsk!m radou. V r. 1612 se na Stock.

holmském zámku oŽenil s Margaretou Gripovou, jež mu dala dva syny, Car|a

Gustava a Johana Mauritze' Po její smrti se oženil s Katarinou Gyllenstiernovou'
obě manželky by|y z pŤedních švédsk;/ch rod . TŤetí manže|ka, Amalia Magda-

lena, pocházela z Nassau. První manŽelka dostala pozemky Skokloster a | 9 stat-

kťr darem od Hermana Wrange|a. Y r. 1624, když jedenáctilet;/ Carl Gustav Wran-

gel osiŤel, zdědil po matce Skokloster, kter! by| pod otcovou správou. Tojiž bylo

zavláďy GustavaII. Adolfa (161|_1632), Carl GustavWrangel se v r. 164l stal
jedním z pŤedních švédsk1/ch generálri, v r. 1645 nástupcem generálaTorstensso-

na' v r' 1646 polním maršáIkem vá|ečné moci v Německu a několik měsícti poté

Ťíšsklm radou' V r. l640 se oženil s Annou Margaretou von Haugwitz, která s ním

z stala v Německu a dala mu l l dětí. Synové, kromě jednoho, zemŤeli v dětském

věku, tňi dcery pňežily své rodiče' Nejstarší z nich - Margareta Juliana - se

v r. 1660 provdala za Ťíšského radu Nilse Nilssona Braheho. V prosinci 1657 se

Carl Gustav Wrangel Stal Ťíšsk]/m admirálem, čtyÍi roky poté Ííšsk])'m maršálkem

a prezidentem Válečného kolegia. Dne 25. 6. 16.t6 zemÍel v Německu, když byl
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na cestě do Švédska. V lednu 1699 zemÍe| Nils Brahe a vdova _ v šejmenovaná
Margareta Juliana _ napsala závět, v níž určuje zámek jako dědictví nejstaršího
syna nebo dcery. Zámek pak pŤecháze| na dědice rodiny Brahe až do r. l930, kdy
se stal posledním dědicem synovec (syn sestry) Magnuse Brahe Fredrik von Es-
sen. V r. 196] se stal zámek Skok|oster majetkem státu.

Barokní zámek Skokloster _ Skoklosters Slott - byl postaven v letech
|654_17 pod|e návrhu Caspara Voge|a, Nicodema Tessina a Jeana de la Vallée
a považuje se zajeden z nejzachovalejších svědk tzv. ve|mocenské doby švéd-
sklch dějin, zejména období tŤicetileté vá|ky. Zámecké sbírky - q' interiéry,
zbrojnice, v stavní sá|y... - obsahují více neŽ 50 000 exponátri.

Kostel Skokloster by| za|oŽen jakoŽto klášterní kostel pro cisterciácké jep-
tišky, ale ijako kostel pŤístupn;i |idem, což znamenalo, žetam sloužil kněz to-
ho kraje. V roce l820 doš|o k restaurování krypty a rakví (celkem 24 rakví do_
spěllch i dětí rodiny Wrangelri). Interiér i pohŤební kaple jsou bohatě vybaveny
uměleck1imi díly (Tuulse l967).

Zámecká knihovna neníjenomjedna, nlbrž několik vjedné, protože sbírky
obsahují majetek šlechtickych rod Wrangel, Brahe, Bielke, Scheffer (Losman
1980' Lindberg-Losman 1968, Lindberg 1976)' 30 000 knih je dnes uloženo
v sedmi sálech zámecké knihovny v nejvyšším patŤe zámku a piedstavuje kul-
turu, zájmy a inte|ektuální roveĎ aristokracie švédské velmocenské doby. Po
smrti wrangelově rněla jeho knihovna 2400 knih' Da|ší generace majitel -
Brahe - pŤestěhovala svou knihovnu z Visingsborgu a ze zámku Rydboholm na
zámek Skok|oster' V l8. století pŤibylo dalších 8000 knih ze zámku Salsta od
rodiny Bielke a poslední knihovna pÍibyla od Magnuse Braheho'

Wrangel a Bralre ovšem nesbírali knihy na zprisob nostalgického shromaž-
dbvání titulri, n;Íbrž h|edali čerstvou kvalitní literaturu' napi. pŤes kupce ze se-
verního Německa nebo pŤímo na kniŽním veletrhu ve Frankfurtu. Nákup knih
probíhal nazákladě skutečného zájrnu ojejich obsah, také však šIo o prestiž so-
cÍální pozice aristokrata ve společnosti ' SouběŽně s tím šlo o snahu majitele kni-
hovny mít encyklopedick1/ pŤehled v oborech.

V1iznamná část sbírek - tzv. brahe-wrangelská - pi.edstavuje čtvrtinu knihov-
ny a obsahuje 18 000 titulri. Na začátku l9. století byla tato část zkatalogizová-
na a zrjstala tak aŽ do |edna l968. Pak došlo k novému rozdělení, jež se vracelo
k ptlvodnímu poŤádku podle toho' odkud knihy pŤišly. PŤi těchto rekonstrukcích
se postupova|o podle metody o. Waldeho, kter;í zmapova| literární válečnclu ko-
Íist na p dě Švédska a zanecha| o tom rozsáhlé vědecké dílo (Walde 19l6).

V r. 1665 necha| Wrange| vypracovat katalog, kde byly knihy rozděIeny do
deseti oddělení - teologie, historie, topografie' pňírodní vědy, právo, scholasti-
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ka, ikonograÍle, medicína, ekonomie a oddělení knih románsk1/ch jazykti.

V r. 168l provedl historik Samue| Pufendorťrevizi a rozděli| knihy do čtyň sku-
pin podle dědicri. V r. l689 spojil Nils Brahe knihovnu Wrangelovu s knihov-
nou Visingsborgskou a knihy byly zkata|ogizovány do Velké a Malé knihovny
v počtu l825 titulťr.

Na začátku 19. století došlo k další katalogizaci pod vedením uppsalského kni-
hovníka J. H. SchrÓdera' Knihy z majetku tŤí Brahe byly rozděleny podle oborťr
bez ohledu na dňívější rozdělení' Hňbety knih byly opatňeny zlatlmi číslicemi na
červené kŮži, pŤičemž se privodní signatury odstranily. Mnohé rukopisné knihy
byly uloženy do Říšského archivu pod hlavičkou Sbírky zámku Skokloster.

V současné době probíhají další práce s katalogem, včetně prací na pÍevede.
ní katalogu do počítačovébáze.

obsah sbírek ukazuje v chovné cíle šlechtice v 16._|1 . sto|etí. Tělo i duše by-
|y vychovávány v harmonii, o tom svědčí složení knih z oborri vědy a umění. Lu-
terská teologie, kartesiánská fi|ozofie' právo' antické dějiny' poslední utopie, al-
chymie, astrologie, fyzionomie, knihy o hospodáŤství' cestopisy, knihy o člově-
ku, zvíŤeti, rostlině, knihy o navigaci, lovu, šermu, Stavitelství, zahradničení, atd'

Největší hodnota sbírek na zámku Skokloster spočívá v jejich celistvosti,
protoŽe jednot|ivé obory zastoupené v knihovně mapují riroveĎ švédské společ-
nosti velmocenské doby.

| | .  K o m e n s k Ý  n a  z á m k u  S k o k l o s t e r

Komenského knihy se do Švédska dostaly díky své kvalitě buď nákupem, nebo

darem. Právě exempláÍe Brciny jazyk a orbisu svědčí o tom, že to byly knihy

oblíbené a používané pňi vychově šlechtick;/ch synkri' ale i ve vzdělávání do-

spěl]Ích. Y r. |991 reprezentova| orbis zámeckou knihovnu na snímku vydaném

tiskem spolu s článkem v novinách. V témže roce byl orál.r snesen z knihovny

dolri a umístěn ve vitríně v pňízemních sálech pÍi aranŽováni v stavy o dítěti na

zámku. o popularitě orbisu svědčí napŤ., že exempláŤe jsou popsány piln1/mi

poznámkami perem bezejmennlmi nebo neznám]/mi čtenáŤi nebo dokonce ob-

sahují kolorované obrázky.
PŤedkládan]/ popis komenian je proveden na místě s každou knihou v ruce. Jde

o známá komeniana - celkem jedenáct titulrj - 7 titul lanua, 1 tiÍu], vestibulum,

2 tituly orbis,1 titu| Pansophiae prodromu.s. Nejzajímavější jsou dva tituly švéd-

ského pÍek|adu lanua a lond1/nské vydání Pansophiae prodromus z r' l639. Lon-

d]/nské vydání je hodnotné Samo o sobě. Každy titul švédského pÍekladu díla Ko-
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na cestě do Svédska. V lednu 1699 zemÍel Ni|s Brahe a vdova - v še jmenovaná
Margareta Juliana - napsala závět, v níž určuje zámek jako dědictví nejstaršího
syna nebo dcery. Zámek pak pŤecházel na dědice rodiny Brahe až do r, l930, kdy
se stal posledním dědicem synovec (syn sestry) Magnuse Brahe Fredrik von Es-
sen' V r. l967 se sta| zámek Skokloster majetkem státu.

Barokní zámek Skok|oster - Skok|osters Slott _ byl postaven v letech
1654_77 podle návrhu Caspara Voge|a, Nicodema Tessina a Jeana de la Vallée
a považuje se zajeden z nejzachovalejších svědkri tzv. velmocenské doby švéd-
sk ch dějin, zejména období tŤicetileté vá|ky. Zámecké sbírky - t.1. interiéry,
zbrojnice, v stavní sály'.. - obsahují více neŽ 50 000 exponát .

Kostel Skokloster by| za|ožen jakoŽto klášterní koste| pro cisterciácké jep-
tišky, ale i jako kostel pŤístupn;i l idem, coŽ znamenalo, žetam s|oužil kněz to-
ho kraje. V roce l 820 došlo k restaurování krypty a rakví (celkem 24 rakvi do_
spěl;.ych i dětí rodiny Wrangelri). Interiér i pohŤební kaple jsou bohatě vybaveny
uměleck1imi díly (Tuulse 1967).

Zámecká knihovna není jenom jedna' n1/brŽ několik v jedné, protože sbírky
obsahují majetek šlechtickych rodri Wrangel, Brahe' Bietke, Scheffer (Losman
1980' Lindberg_Losman 1968, Lindberg 1976).30 000 knih je dnes uloženo
v sedmi sálech zámecké knihovny v nejvyšším patňe zámku a pĚedstavuje kul-
turu, zá.1my a intelektuální riroveř aristokracie švédské velmocenské doby. Po
smrti wrange|ově měla jeho knihovna 2400 knih. Další generace majitel -
Brahe _ pĚestěhovala svou knihovnu z Msingsborgu a Ze zámku Rydboholm na
zámek Skokloster. V 18. století pŤibylo dalších 8000 knih zezámku Salsta od
rodiny Bielke a poslední knihovna pŤibyla od Magnuse Braheho.

Wrangel a Brahe ovšem nesbírali knihy na zp sob nostalgického shromaž-
dbvání titulri, n;/brž hledali čerstvou kvalitní literaturu, napŤ. pňes kupce ze se-
ver.ního Německa nebo pŤímo na knižním veletrhu ve FrankÍurtu. Nákup knih
probíhal nazák|adě skutečného zájnu ojejich obsah, také však š|o o prestiŽ so-
ciální pozice aristokfata ve společnosti. Souběžně s tím š|o o snahu majitele kni-
hovny mít encyklope<lick! pŤehled v oborech.

Yyznamná část sbírek - tzv. brahe-wrangelská _ pŤedstavuje čtvrtinu knihov-
ny a obsahuje l8 000 titul . Na začátku l9. století byla tato čásÍzkata|ogizová-
na a zťrstala tak až do ledna l968. Pak došlo k novému rozdě|ení, jež se vracelo
k prlvodnímu poŤádku podle toho, odkud knihy pŤiš|y. PŤi těchto rekonstrukcích
se postupova|o pod|e metody o. Wa|deho, kter zmapoval literární válečnou ko-
Íist na p dě Švédska azanecha| o tom rozsáhlé vědecké dílo (Walde 1916).

V r' 1665 nechal Wrangel vypracovat katalog, kde byly knihy rozděleny do
deseti oddělení - teologie' historie, topografie, pŤírodní vědy, právo, scho|asti-
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ka, ikonografie, medicína, ekonomie a oddělení knih románsk1/ch jazykťr.

V r. l68l provedl historik Samue| Pufendorfrevizi a rozdělil knihy do čtyŤ sku-
pin podle dědicti ' V r. |689 spoji l Ni|s Brahe knihovnu Wrangelovu s knihov.
nou Visingsborgskou a knihy byly zkata|ogizovány do Velké a Malé knihovny
v počtu l825 titul '

Na začátku 19. století došlo k další katalogizaci pod vedením uppsalského kni-
hovníka J. H. SchrÓdera. Knihy z majetku tňí Braheri byly rozděleny podle oborri
bez ohledu na dŤívější rozdělení' HŤbety knih byly opatÍeny z|atymi čísliccmi na
červené kŮŽi, pŤičemž se privodní signatury odstranily. Mnohé rukopisné knihy
byly uloŽeny do Řišského archivu pod hlavičkou Sbírky zámku Skokloster.

V současné době probíhají další práce s katalogem, včetně prací na pŤevede-
ní katalogu do počítačovébáze,

obsah sbírek ukazuje v chovné cíle šlechtice v l6.-l7. století. Tělo i duše by-
|y vychovávány v harmonii, o tom svědčí složení knih z obor vědy a umění. Lu-
terská teologie, kartesiánská filozofie, právo' antické dějiny' poslední utopie, al-
chymie, astrologie, fyzionomie, knihy o hospodáŤství, cestopisy, knihy o člově-
ku, zvíŤeti, rostlině, knihy o navigaci' lovu, šermu, Stavitelství, zahradničení, at<l.

Největší hodnota sbírek na zámku Skokloster spočívá v jejich celistvosti'
protožejednotlivé obory zastoupené v knihovně mapují riroveř švédské společ-
nosti velmocenské doby.

| | .  K o m e n s k f  n a  z á m k u  S k o k | o s t e r

Komenského knihy se do Švédska dostaly díky své kvalitě buď nákupem, nebo

darem. Právě exemp|áÍe Brdny jazyk a orbisu svědčí o tom, že to byly knihy

ob|íbené a používané pŤi vlchově šlechtickych synk ' ale i ve vzdělávání do-

spěl;ych. Y r. 1997 reprezentova| orbis zámeckou knihovnu na snímku vydaném

tiskem spolu s článkem v novinách. V témže roce byl orbls snesen z knihovny

dolrj a umístěn ve vitríně v pŤízemních sálech pŤi aranžováni v;istavy o dítěti na

zámku. o popularitě orbisu svědčí napŤ., že exempláÍe jsou popsány piln mi

poznámkami perem bezejmenn mi nebo neznám] mi čtenáňi nebo dokonce ob-

sahují kolorované obrázky.
Pňedk|ádan! popis komenian je proveden na místě s kaŽdou knihou v ruce' Jde

o znÍrná komeniana - celkem jedenáct titulŮ _ 7 titulťr lanua, 7 titu| Vestibulum,

2 tituly orbis,1titu1 Pansophiae prodromu.l' Nejzajímavější jsou dva tituly švéd-

ského pŤekladu lanua a lond]/nské vydání Pansophiae prodromus zr, 1639.Lon-

d nské vydáníje hodnotné Samo o sobě. KaŽd titul švédského pŤekladu díla Ko.
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menského na|ezen,' na švédské p dě ukazuje sílu vlivu osobnosti Komenského.
Čím více takov1/ch nalezenych drjkazri, tím více se tato síla potvrzuje. Jdemeli
v těchto tivahách dále, konstatujeme, že tyto švédské pŤeklady pocházejí z kni-
hovny Pera Braheho' mocného šlechtice velmocenské doby, vjehož knihovně ne-
chybí Komenského dílo. ZájemPera Braheho o pansofii potvrzuje stopu panso-
fického vlivu ve Švédsku, odpovídajícího Komenského pŤání.

| | ! .  S o u p i s  k o m e n i a n  v  z á m e c k é  k n i h o v n ě  S k o k I o s t e r

l _ IANUA - šv.. lat.. něm. - |640 _ Stockholm
Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: Eller Alle

Spraks och Wettskapers Órtegárdh Thet ár: En Geenstijgh/ till att liira thet
Latiniske/ Sampt hwart och itt SpráMillijsta medh alla Wettskapers och
Konsters fundamenter/ under lo0 Tittlar och 1000 Meningar fÓrfattat hiir
till Swenskan och itt fullkomligit Register bifogat Aff M. ERICO SCHRO-
DERO Ubsal' En effterWichten/uthan Wárdeť ádle Steenar achtas/ thesslij-
tes och sá thenna Boo1ď af Wijse Mán betrachtas. Medh H.K.M.s uthi Swe-
rige frijheet. Tryckt af Hindrich Káyser/ medh eghen bekostnať l640'

J. A. COMENII JANUA LTNGVARUM RESERATA AUREA: SiVE
SEMINARIVM LINGVARVM & Scientiarum omnium. Hoc est: Com-
pendiosa Latinam (& qvamlibet aliam) Lingvam, una cum scientiarum ar-
tiumq; omnium fundamentis perdiscendi Methodus, subTitulis centum, pe-
riodis mille comprehensa. Additta Lingvae Sveticae Versione, Cum Indice
locupletissimo. Studio & labore M. ERICI SCHRODERI. Uasal. jam pie
defuncti. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas: Utilitate pro-
bat sic quoq mentis opus. Cum Privilegio S. R. Maj. Sveciae HOLMIAE,
excusa sumptibus HENRICI Káysers/ M.DC.XL.

r2:0.l28l + 252 + [384] pp
lPoslední strana knihy je popsána inkoustem čtenáňi jménem Christla-

nus Schutte Nycopensis - tedy někdo z NykÓpingu, možná pŤímo z rodi-
ny Schroderus-Schytte,I a Petrus Thun, Anno l648' obě jména jsou za-
psána v katalogu knihy. V knize|eŽe| vylisovany čtyÍlíStek.]

Johan Skytte (|571.|645) - pÍed po{šením do šlechtického stavu púv. jménem Schroderus. svobodny pán.

Ťíšskf rada, učite| Gustava I[. Adolfa, v1iznamrná politická a kulturní osobnost své doby. Schroderus Ericus Be.

nedicti (asi |575-|64,1), tiskar, prek|adate|, sipisovatel; m|adší bratr J' skytteho schroderus Ericus Johannis

(asi l608_1639), |exikograf, ma8istr fi|ozofi@, pŤekladate| Komenského lunua, altor první jazykové studie

o tvoŤení slov ve Švédsku a prvního abecedního rqstiíku švédskfch slov vribec.

(Zibrt Y : 1 900 1, l 9007; Brtová_Vidm anov á: 25; Paris BN X: 9203;

Blekastad: 740; Skokloster Carl Gustav Bielke IY'29.660'; BN XXXI228

nr. 42; Coll ijn sP. 180?)

2 - IANUA _ lat., šv., něm. - |641-1643 - Stockholm

J. A. COMENII JANUA LINGVARTIM RESERATA AUREA: Sive SE-

MINARIUM LINGVARUM & Scientiarum omnium' Hoc est: Conpendio-

sa Latinam (& qvamlibet aliam) Lingvam' una cum scientiarum artiumque

omnium fundamentis perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis

mille comprehensa. Editio Tertia, Revisa emendatior & correctior in Ling-

va Svecica. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas: Utilitate pro-

bat sic quoq;mentis opus. Cum Gratia & Privilegio S. R. Maj. SVECIAE'

HOLMIAE, Excusa sumptibus HENRICI Keysers/ M.DC.XLil.

Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: eller Alle

Spraks och Wettskapers Órtegárd. Thet ár En Geenstijgh/ til at lára thet la.

tiniske/ sampt hwart och itt Sprák tillijka medh alle Wettskapers och Kon-

sters Fundamenter/ under 100. Tittlar och l000 Meningar fÓrfattat. Tridie

Uplágningen/ Pá nytt Ófwersedd/ och uthi thet Swenska Tungomálet cor-

rigerat och fÓrbáttrat. En effter Wichten/ uthan Wárdet/ ádle Steenar ach-

tas/ Thesslijstes och sá thenna Boolď aff Wijse Mán betrachtas' Medh H.

K. M.s uthi swerige friheet stockholm/ Tryckt aff Hindrich Keyser/ medh

egen bekostnadt/ Ahr 1643.
Prgb. 8:0. [16] + 250 + [228] PP.
[Na začátku knihy je anonymním čtenáŤem inkoustem popsáno pět stran.]

Titul indexu následovně;
INDEXSVECICUSSECUNDUSIn .Quovocabu laLa t i naSvec i s

e regione redduntur & respondent, cum alias toto Januae opere sparsa

a Juventute studiosa magno temporis dispendio essentexquirenda. EDI-

T U S , u t o p e r a & i m p e n s i s I t a & T y p i s H E N R I C I K a y s e r s l v i n ě t a ]
STOCKHOLMIAEAnno 1641

[Dvě poslední strany jsou popsány neznámlm čtenáŤem.]

(ZíbrtY: |9023; Brtová-Vidmanová: 30 - podle Brtové_Vidmanové je

Strana 250 označena j ak o 260, totéŽ zaznamena|i ve S koklosteru j ako 250

t26O/ -jde tedy o chybu tisku; Uppsala UB [120'352]; Skokloster Erik

Brahe lott 4.8:0.Nr 168; Coll ijn sp. 18l - srov. pozn. č, 2)

oknihovniceElisabethWestin.Bergovázezámku

Skokloster, která tuto knihu u Collijna našla.
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menského na|ezeny na švédské ptidě ukazuje sílu vlivu osobnosti Komenského'
Čím více takov1/ch nalezenlch drikazú, tím více se tato sí|a potvrzuje. Jdeme-li
v těchto r1vahách dále, konstatujeme, že tyto švédské pŤeklady pocházejí z kni-
hovny Pera Braheho, mocného šlechtice velmocenské doby, vjehož knihovně ne-
chybí Komenského dílo. ZájemPera Braheho o pansofii potvrzuje Stopu panso-
fického vlivu ve Švédsku, odpovídajícího Komenského pÍání.

l l | .  S o u p i s  k o m e n i a n  v  z á m e c k é  k n i h o v n ě  S k o k l o s t e r

l - IANUA - šv.. lat.. něm. - 1640 - Stockholm
Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: Eller Alle

Spráks och Wettskapers Órtegárdh Thet ár: En Geenstijgh/ till att lára thet
Latiniske/ sampt hwart och itt Sprálďtillijsta medh alla Wettskapers och
Konsters fundamenter/ under l00 Titt|ar och 1000 Meningar fÓrfattat hár
till Swenskan och itt fullkomligit Register bifogat Aff M. ERICO SCHRO-
DERO Ubsal. En effterWichten/uthan Wárdeť ádle Steenar achtas/ thesslij-
tes och sá thenna Boo|ď aťWijse Mán betrachtas. Medh H.K'M.s uthi Swe-
rige frijheet' Tryckt af Hindrich Káyser/ medh eghen bekostnat/ l640,

J. A. COMENII JANUA LINCVARUM RESERATA AUREA: Sive
SEMINARIVM LINGVARVM & Scientiarum omnium. Hoc est: Com-
pendiosa Latinam (& qvamlibet aliam) Lingvam, una cum scientiarum ar-
tiumq; omnium fundamentis perdiscendi Methodus, subTitulis centum, pe-
riodis mille comprehensa. Addita Lingvae Sveticae Versione, Cum Indice
locupletissimo. Studio & labore M. ERICI SCHRODERI. Uasal. jam pie
defuncti. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas: Utilitate pro-
bat sic quoq mentis opus. Cum Privilegio S. R. Maj. Sveciae HOLMIAE,
excusa sumptibus HENRICI Káysers/ M.DC.XL.

r2:O.I28l  + 252 + [384] pp

[Poslední strana knihy je popsána inkoustem čtenáňi jménem Christia-
nus Schutte Nycopensis - tedy někdo z NykÓpingu, moŽná pŤímo z rodi-
ny Schroderus-Schytte,' a Petrus Thun' Anno l648. obě jména jsou za-
psána v katalogu knihy' V knize ležel vylisovan čtyŤlístek.]

'  Johan Skytte (l577-l645) _ pŤed povfšením do šlechtického stavu p v. jménem Schroderus. SvobodnÝ pán'

Ěíšskf rada, učitel Gustava Il. Adolfa, v:/znamná politická a kulturní osobnost své doby. Schroderus Ericus Be-

nedicti (asi |575_164.l), tiskaÍ, piekladate|, spisovatell mladší bratr J. Skyneho Schroderus Ericus Johannts

(asi l608-l639)' lexikograi magistr filozoiie, pÍekladate| Komenského lunuu, auÍor první jazykové studie

o tvoŤení slov ve Švédsku a prvního abecedního rejstŤíku švédsklch slov vt]bec.
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(ZibrtY 1900l' 19007; Brtová-Vidmanová: 25; Paris BN X':9203;

Blekastad: 740; Skokloster Carl Gustav Bielke IY.29'660.; BN XXXI228

nr. 42; Coll ijn sP. 180'!)

2 _ IANUA _ lat', šv', něm. _ 1&1_1643 - Stockholm

J. A. COMENII JANUA LINGVARUM RESERATAAUREA: SiVE SE-

MINARIUM LINGVARUM & Scientiarum omnium. Hoc est:Conpendio-

sa Latinam (& qvamlibet aliam) Lingvam, una cum scientiarum artiumque

omnium fundamentis perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis

mille comprehensa. Editio Tertia, Revisa emendatior & conectior in Ling-

va Svecica. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas: Utilitate pro-

bat sic quoq;mentis opus. Cum Gratia & Privilegio S. R. Maj. SVECIAE'

HOLMIAE, Excusa sumptibus HENRICI Keysers/ M'DC.XLil.

Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: eller Alle

Spráks och Wettskapers Órtegárd. Thet ár En Geenstijgh/ ti| at llira thet la-

tiniske/ sampt hwart och itt Sprák tillijka medh alle Wettskapers och Kon-

sters Fundamenter/ under l00' Tittlar och l000 Meningar fÓrfattat. Tridie

Uplágningen/ Pá nytt ÓlVersedd/ och uthi thet Swenska Tungomálet cor-

rigerat och fÓrbáttrat. En efÍier Wichten/ uthan Wárdet/ ádle Steenar ach-

tas/ Thesslijstes och sá thenna Book/ aff Wrjse Mán betrachtas' Medh H'

K. M.s uthi swerige friheet stockholm/ Tryckt aff Hindrich Keyser/ medh

egen bekostnaďt/ }*nr rc+z'
Prgb. 8:0. [16] + 250 + 12281 PP.
[Na začátku knihy je anonymním čtenáŤem inkoustem popsáno pět stran.]

Titul indexu následovně:
INDEX SVECICUS SECUNDUS In. Quo vocabula Latina svects

e regione redduntur & respondent, cum alias toto Januae opere sparsa

a Juventute studiosa magno temporis dispendio essentexquirenda. EDI-

TUS, ut opera & impensis Ita & Typis HENRICI Kaysers [viněta]
STOCKHOLMIAEAnno 1641

[Dvě poslední strany jsou popsány neznámym čtenáÍem.]

(ZíbrtY: 19O23;Brtová-Vidmanová: 30 - podle Brtové-Vidmanové je

strana 250 označena jako260,totéŽzaznamena|i ve Skoklosteru jako 250

1260/ -jde tedy o chybu tisku; Uppsala UB [120.352]; Skokloster Erik

Brahe |ott 4.8:0.Nr 168; Coll ijn sp. l8l - srov. pozn, č, 2)

Knihovna Skok|oster není v Co||ijnově bibliografi i ' Byla to knihovnice Elisabeth Westin-Bergová ze zámku

Skokloster, která tuto knihu u Collijna našla.
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l

3 _ IANUA - lat., něm. _ 1642 _ Hamburg
JOHANNIS AMOSI COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA

AUREA Sive SEMINARIUM LINGUARUM ET SCIENTIARUM OM.
NIUM Hoc est; Compendiosa Latinam & quamlibet aliam linguam, una
cum scientiarum artiumq omnium fundamentis, perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. EDITIO NONA Priori-
bus omnibus castigatior, & circiter, bis mille vocabulis auctioricum versi-
one luculentissima, duplicique ac copiosissimo Latino ac Germanico, qua
Titulorum; qua Vocum; Indice ut incipientibus Lexici alicujus instar esse
possit: Adornara opera ac Srudio JOHANNIS DOCEMII, p. m. Er ex eius-
dem Autographo jam denuo revisa. CVM PRML. SAC.CAES.MA-
IEST.AD Decennium: HAMBVRGI Impensis TOBIAE GUNDERMAN-
NI, Bibliop:ANNO M. DC. XXXXII.

Johannis Amos Comenij Eroffete Gijldene Sprachen ThÚr: oder/
Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften. Das ist. Eine Kurze
und Wcrrteilhafttige Anleitung/ die lateinische/ und jede andere Sprache/
zugleich mit den Wissenschafften und Ki-insten wolzulerren/ in 100 Ca-
pittel/ und l000 SprÚchen begriffen. Die Neunde AusÍ.ertigung/ Keiner als
alle die vorigen gedruckt/ und den zwentausend WÓrter vermehret: Sampt
einer viel richtigern Úbersetzung/ und einem Duppleten und vollkomme.
nen Lateinischen und Deutschen Register/ so wol der Capitteln/ als auch
der WÓrter/ dass es der Angehenden Jugend an Státt eines Auffschlags-
wÓrter Buchs mag gebraucht werden; Ausgeriistet durch MÚhe und Fleiss
Johannis Docemij Selig und jezt auss seinem eigenen beschriebenen
Exemp|ar aufÍš New obersehen: Mit Rtim. Keys. May. Freyheit auffZehen
Jahr. Hamburg/ In Verlegung Tobias Gundermans/ Buchh: Im Jabr 1642,

Prgb. 8:0. 136l + [222] + !841 + [74] pp.

[Poznámky neznámého čtenáÍe v knize inkoustem - je to zapsáno
i v katalogu.l

(ZibrtY: 19o|1; Brtová_Vidmanová: 27; Paris BN X 9|92; BN Bibl.
nationale XXXI' 226' 24; Skokloster; Per Brahe ťtl |32)

4 - IANUA - lat., Ťec. - |642 - Amsterdam
J. A. COMENII IANUA AUREA LINGUARUM, Et auctior et emacu-

latior quam unquam antehac, cum adjuncta Graeca versione. AUTORE
THEODORO SIMONIO Holsato. Amsterodami, Apud Ludovicum Elze-
virium, MDCXLII. Í= 1642], Cum Privilegio.
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Prgb. 12:0. 14) + 232 + 166 + 98 pp

(ZíbrtY: |9020; Urbánková: 267; Skokloster Nils Brahe appendix 509:

BM: l25, sp. 660 - katalog uvádí formát |2:o, coŽ závisí na tom, jak se

skládá arch' podle česk1/ch bibliogra|rí má tato kniha formát 8.0)

5 - IANUA - lat., něm., fr., it., Ťec. _ |644 - Frankfurt
I. A. COMENII JANUA AUREA QVINQVE LINGVARUM RESE-

RATA, SIVE Compendiosa Methodus LATINAM, GERMANICAM

GALLICAM, ITALICAM, & GRAECAM LII{GVAM Perdiscendi, sub

Titulis centum. Periodis mille comprehensa, & Vocabulis, bis mille & plu-

ribus aucta, Hacq nova Editione a mendius impressionis Elsevirianae cor-

recta et emendata a NATHANAELEDHVEZ, In Idioma Gallicum et lta-

licum. a THEODORO SIMONIO autem in Graeca traducta: Cum quinq'

indicibuss. FRANCOFVRTI, Impen sis JOH. GOD' SCHONVVETTERI.
M. DC. XLIV.l=16441,

[Frankfurt]. Prgb. 12:0. [24] + 505 + [333] pp.

(ZibrtY: l9034; Urbánková:2]9: Skokloster: Nils Brahe appendix 4l9
_ formát knihy je zde 12.I, české knihovny označují u této knihy formát

8:0)

6 _ IANUA - lat., něm. _ 1649 - Leszno
LATINAE LINGVAE JANUA RESERATA, Rerum & Linguae Struc-

turam exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguaru novissimae)

Die oÍTnene ThÚr der Lateinischen Sprach. Lesnae Typis Danielis Vetteri

1,649. lLeszno = Lissal.
Prgb. 8:0. 116l + 299 + [5] PP'
[Poznámky neznámého čtenáŤe v knize inkoustem.]

(Urbánková: 289; Skokloster Carl Gustav Bielke Iv.28.582 _ ' 't..]
kÓpt pá auctionen iStockholm d' 14 sept l75l [.. ']..- koupeno na aukci

ve Stockholmu 14, záíi 1751)

7 - IANUA - lat. - 1659 - Schaffhausen
OMNIA SPONTE FLUANT
ABSIT VIOLENTIA REBUS
THEOLOGIA
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3 - IANUA - lat., něm. _ 1642 _ Hamburg
JOHANNIS AMOSI COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA

AUREA Sive SEMINARIUM LINGUARUM ET SCIENTIARUM OM-
NIUM Hoc est; Compendiosa Latinam & quamlibet aliam linguam, una
cum scientiarum artiumq omnium fundamentis, perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa. EDITIO NONA priori-
bus omnibus castigatior, & circiter, bis mille vocabulis auctioricum versr-
one luculentissima, duplicique ac copiosissimo Latino ac Germanico, qua
Titulorum; qua Vocum; Indice ut incipientibus Lexici alicujus instar esse
possit: Adornata opera ac Studio JOHANNIS DOCEMII, p. m. Et ex erus-
dem Autographo jam denuo revisa. CVM PRIVIL. SAC.CAES.MA-
IEST.AD Decennium: HAMBVRGI Impensis TOBIAE GUNDERMAN-
NI, Bibliop: ANNO M. DC. XXXXII.

Johannis Amos Comenr.; E.rÓfTete GÚldene Sprachen ThÚr: oder/
Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften. Das ist. Eine Kurze
und Wcrrteilhafftige Anleitung/ die lateinische/ und jede andere Sprache/
zugleich mit den Wissenschafften und Kiinsten wolzulerren/ in 100 Ca-
pittel/ und 1000 SprÚchen begriffen. Die Neunde AusÍ.ertigung/ Keiner als
alle die vorigen gedruckt/ und den zwentausend WÓrter vermehret: Sampt
einer viel richtigern Úbersetzung/ und einem Duppleten und vollkomme-
nen Lateinischen und Deutschen Register/ so wol der Capitteln/ als auch
der Wcirter/ dass es der Angehenden Jugend an státt eines Auffschlags-
wÓrter Buchs mag gebraucht werden: Ausgeriistet durch MÚhe und Fleiss
Johannis Docemij Selig und jezt auss seinem eigenen beschriebenen
Exemplar auffš New obersehen: Mit Rom. Keys' May. Freyheit auffzehen
Jahr. Hamburg/ In Verlegung Tobias Gundermans/ Buchh: Im Jahr 1642,

Prgb. 8:0. 136l + [222] + [84] + 1174)pp.
[Poznámky neznámého čtenáÍe v knize inkoustem - je to zapsáno

i v katalogu.l

(ZibrtY: 19017; Brtová-Vidmanová:27; Paris BN X9|92; BN Bib|.
nationa|e XXX' 226, 24'; Skokloster; Per Brahe ťil 132)

4 - IANUA - ]at', ňec. _ 1642 -Amsterdam

J. A. COMENII IANUA AUREA LINGUARUM, Et auctior et emacu-
latior quam unquam antehac, cum adjuncta Graeca versione. AUTORE
THEODORO SIMONIO Holsato. Amsterodami, Apud Ludovicum Elze-
virium, MDCXLII. [= 1642], Cum Privilegio.
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Prgb. 12:0. Í4] + 232 + 166 + 98 pp

(ZíbrtY: 19020; Urbánková: 267; Skokloster Nils Brahe appendix 509:

BM: l25, sp. 660 - katalog uvádí Íbrmát 12:0, coŽ závisí na tom, jak se

sk]ádá arch, podle česklch bib|iografií má tato kniha formát 8'0)

5 - IANUA - lat., něm., fr., it., Ťec. _ |644 - Frankfurt
I. A. COMENII JANUA AUREA QVINQVE LINGVARUM RESE-

RATA, SIVE Compendiosa Methodus LATINAM, GERMANICAM
GALLICAM, ITALICAM, & GRAECAM LINGVAM Perdiscendi, sub

Titulis centum, Periodis mille comprehensa, & Vocabulis' bis mille & plu-

ribus aucta, Hacq nova Editione a mendius impressionis Elsevirianae cor-

recta et emendata a NATHANAELE DHVEZ, In Idioma Gallicum et Ita-

licum. a THEODORO SIMONIO autem in Graeca traducta: Cum quinq,

indicibuss. FRANCOFVRTI, Impensis JOH' GOD. SCHONVVETTERI'
M. DC. XLN. [=1644],

[Frankfurt]. Prgb. l2:0. [24) + 505 + [333] pp.

(ZíbrtY: 19034; Urbánková: 279; Skokloster: Ni|s Brahe appendix 4l9
- formát knihy je zde |2:O, české knihovny označují u této knihy formát

8:0)

6 _ IANUA - lat., něm. - 1649 - Leszno
LATINAE LINGVAE JANUA RESERATA, Rerum & Linguae Struc-

turam exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguaru novissimae)

Die offnene Thtir der Lateinischen Sprach. Lesnae Typis Danielis Vetteri

1649.fLeszno - Lissa].
Prgb. 8:0. 116l + 299 + [5] PP.
[Poznámky neznámého čtenáÍe v knize inkoustem']

(Urbánková: 289; Skok|oster Carl Gustav Bielke IV.28.582 - ' 't...]
kÓpt pá auctionen i Stockholm d' 14 sept 1751 t'..]..- koupeno na aukci

ve Stockholmu |4. záÍí |15|)

7 - IANUA - lat. - 1659 - Schaffhausen
OMNIA SPONTE FLUANT
ABSIT VIOLENTIA REBUS
THEOLOGIA
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IURIS PRUDENTIA
JOH. AMOS COMENI
JANUA LINGUAE LATINAE
ad Authore novissime adornata.
Editio secunda
SCHAFFHUSI, Typis & impensis Joh Caspari Suteri
MDCLVIIII
MEDICINA
PHILOSOPHIA [Ett graverat titelblad som inte ingár i arket - podle

knihovny je to titulní l ist mimo paginaci.]
JOHANN. AMOS COMENI ERUDITIONIS Scholasticae JANUA

Rerum & Linguarum structuram externam exhibens: ab Autore novissrme
adornata, atque figuris aeneis illustrata, quarum usus etiam in ATRIO es-
se possit. Editio secunda. SCHAFFHUSII, Impensis JOHANN CASPA-
RI SUTERI. Anno M. DC. LIX. [= 1659].

Prgb. 8:0 [24) +230 +[2]pp

(Zibrt Y: |8241 ; Urbánková: l 9 l ; Skokloster: Bielke Iv. 28.58 l )

8 - IANUA _ lat', něm. _ 1678 _Leipzig
- VESTIBULUM -

JANUAE LATINITATIS VESTIBULUM, QVO PRIMUS AD LATI-
NAM LINGVAM ADITUS TIRUNCULIS PARATUR: Cum versione in-
terlineari Germanica EDITUM a JOHAN-AMOSO COMENIO, Deinde
IPSIUS AUTHORIS CONSENSU Revisum, multis vero nunc in locis
auctum & Indice Germanico instructum. CUM PRIVILEGIO SERE-
NISS. ELECT. SAX. EDITIO NOVISSIMA. LIPSIAE, Sumpt. JOHAN-
NIS GROSII & SOCII. Literis VIDUAE CHRISTOPHORI UHMANNI.
ANNO M.DC.LXXVIII. [= 16731

8 : 0 .  [ l 6 ] + 1 0 0 x 2 + [ 4 1 ] p p
[Stranyjsou očíslovány inkoustem neznám mi čtenáňi a všudejsou in-

koustem poznámky ve švédštině, jako by šlo o vypsaná slovíčka, která
svědčí o drjkladném studiu knihy.]

(Zibrt: popisuje na str' 406 č. 1 893 l ' které je pozdější vydání _ Leip-
zig z r. 1720; Brtová_Vidmanová popisují komeniana mimo naši republi-
ku jen do r. 16,70, to znamená, že tato Ianua tam není; Skokloster Carl
Gustav Bielke M9.649.)
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9 - oRBIs - lat., něm. - l678 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:

omnium Í.undamentalium in mundo rerum, & in vita actionum' Pictura

& Nomenclatura. Editio auctior & emendatior; cum Titulorum juxta atq.
Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten

Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildung und Benamung.

Aufs neue aufgelegt/ und an vielen Orten verbessert; neben einem Titel-

uncl Worter Register. Cum Gratia & Privil. Sac. Cas. Majestatis, & Se-

reniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &

JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO SAIUtiS M DC LXXVIII

[= 1678].
Prgb' DŤevoňezy. 8:0. [16] + 315 + [l09]. pp

[Pozor - chyba tisku _ str. 2l5 místo 315.]

(ZíbrtY 2036|; Soupis: 577; Pl|z: 3l ; Skok|oster: NB app 399)

l0 _ ORBIS - lat., něm. - l688 _ Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:

Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum.Pictura

& Nomenclatura. Editio auctior & emendatior; cum Titulorum juxta atq'

vocabulorum Indice. Die sichtbare welt. Das ist: Aller vornehmsten

Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/ Vorbildung und Benamung'

AuÍš neue aufgelegt/ und an vielen orten verbessert; neben einem Titel-

und WÓrter Register. Cum Gratia & Privil' Sacr' Caes. Majestatis, & Se-

rENiSS. EIECtOTiS SAXONiCi NORIBERGAE SUMtibUS MICHAELIS &

JOANNIS FRiDERICI ENDTERI ANNO Salutis M DC LXXXVil

[= 1688].
Prgb. DŤevoŤezy,8:0. I16] +3l5 + [l09] pp

[Některé obrázky jsou vybarveny neznám]im čtenáŤem a inkoustem je

všude mnoho poznámek.]

(Zibrt Y : 2031 2 ; Pllz 49 ; S ko kl oster B ielke M 6.22)

1l - PANSOPHIAE PRODROMUS - 1639 - London

REVERENDI ET CLARISSIMI VIRI JOHANNIS AMOS COMENII

PANSOPHIAE PRODROMVS, In quo admirandi illius & vere incompa-

rabilis Operis, Necessitas, Possibilitas Utilitas, solide, perspicue, & ele-

ganter demonstratur. Ei, quae nova hac editione accesserint' indicat prae-
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IURIS PRUDENTIA
JOH. AMOS COMENI
JANUA LINGUAE LATINAE
ad Authore novissime adornata.
Editio secunda
SCHAFFHUSI, Typis & impensis Joh Caspari Sureri
MDCLVIIII
MEDICINA
PHILOSOPHIA [Ett graverat titelblad Som inte ingár i arket - podle

knihovny je to titulní l ist mimo paginaci.]
JOHANN. AMOS COMENI ERUDITIONIS Scholasticae JANUA

Rerum & Linguarum structuram externam exhibens: ab Autore novissime
adornata, atque Íiguris aeneis i|lustrata, quarum uSuS etiam in ATRIO es.
se possit. Editio secunda. SCHAFFHUSII, Impensis JOHANN CASPA-
RI SUTERI. Anno M. DC. LIX. [= 1659].

Prgb. 8:0 [24] +230 +[2]pp

(ZibrtY: 18241; Urbánková: l9l ; Skokloster: Bielke IV. 28'58l)

8 _ IANUA - lat., něm. - 1678 _Leipzig
-VESTIBULUM -
JANUAE LATINITATIS VESTIBULUM, QVO PRIMUS AD LATI.

NAM LINGVAM ADITUS TIRUNCULIS PARATUR: Cum versione rn-
terlineari Germanica EDITUM a JOHAN-AMOSO COMENIO, Deinde
IPSIUS AUTHORIS CONSENSU Revisum, multis vero nunc in locis
auctum & Indice Germanico instructum. CUM PRMLEGIO SERE-
NISS. ELECT. SAX. EDITIO NOVISSIMA. LIPSIAE, Sumpt. JOHAN-
NIS GROSII & SOCII. Literis VIDUAE CHRISTOPHORI UHMANNI.
ANNO M.DC.LXXVil. [= 16731

8 : 0 . [ 6 ] + 1 0 0 x 2 + [ 4 1 ] p p
[Strany jsou očíslovány inkoustem neznám]/mi čtenáŤi a všude jsou in-

koustem poznámky ve švédštině, jako by š|o o vypsaná slovíčka, která
svědčí o drikladném studiu knihv.l

(Zibrt: popisuje na str. 406 č. l893l' které je pozdější vydání _ Leip-
zlg z r. 1.720; Brtová_Vidmanová popisují komeniana mimo naši republi-
ku jen do r. 16,70, to znamená, že taÍo lanua tam není; Skokloster Carl
Gustav Bielke M9.649.)
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9 - oRBIs - lat., něm' - l678 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:

Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum. Pictura

& Nomenclatura. Editio auctior & emendatior; cum Titulorum juxta atq.
Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten
Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildung und Benamung.

Aufs neue aufgelegt/ und an vielen Orten verbessert; neben einem Titel-

uncl WÓrter Register. Cum Gratia & Privil. Sac. Cas. Majestatis' & Se-

reniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &

JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO Salutis M DC LXXVIII

[=  1678] .
Prgb. Dňevoiezy. 8:0. [16] + 315 + [l09]. pp

[Pozor - chyba tisku - str. 2l5 místo 3l5.]

(ZibrtY : 2036 1 ; Soupis: 51'7 ; Pllz: 3 I ; Skokloster: NB app 399)

l0 _ ORBIS - lat.' něm. - l688 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:

Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vita actionum.Pictura

& Nomenclatura. Editio auctior & emendatior; cum Titulorum juxta atq'

Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten

Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/ Vorbildung und Benamung'

Aufs neue aufgelegt/ und an vielen Orten verbessert; neben einem Titel-

und wcirter Register. cum Gratia & Privil. sacr. caes. Majestatis, & se-

reniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &

JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO SAIUIiS M DC LXXXVIII

[=  1688] .
Prgb.  DŤevoŤezy,8:0 '  I16] +315 + [109] pp

[Některé obrázky jsou vybarveny neznámlm čtenáŤem a inkoustem je

všude mnoho poznámek.]

(ZíbrtY:20372 Pi|z: 49 Skokloster Bielke Iv 36,22)

I I - PANSOPHIAE PRODROMUS - 1639 - London

REVERENDI ET CLARISSIMI VIRI JOHANNIS AMOS COMENII

PANSOPHIAE PRODROMVS,In quo admirandi illius & vere incompa-

rabilis operis, Necessitas, Possibilitas utilitas, solide, perspicue, & ele-

ganter demonstratur. Ei, quae nova hac editione accesserint, indicat prae-
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I

Í-atio S. H. & proxima post cam pagina. LONDINI Typis M. F. Sumptibus
L. Fawne, & S. Cell ibrand, M.DC.XXXIX [= 1639]. Voenit in coemiterio
Paulino sub signo serpentis aenei.

Prgb.  8:0.  [ l21 + 288 pp

(ZibrtY:20734,20806; Urbánková: 75: Skokloster Per Brahe fil ' l31:
BM i 125 sp. 666)3

Z á v ě  r e  m

Dílo Jana Amose Komenského zachované v knihovně ve švédském zámku
Skok|oster je ukázkou Komenského vlivu na švédské pridě. Vzhledem k tomu'
Že zámecká knihovna reprezentuje více knihoven mnoha generací mocn ch
šlechtick1/ch majitelŮ a sbírek knih privodně uloŽen1ich na jejich rinnych zám-
cích ve Švédsku, je tato ukázka si|nym dokumentem recepce Komenského díla
ve Švédsku v časovém období od doby Komenského živoÍa aŽ do dnešních dn .
Rovněž existence švédsk1/ch pŤekladri Komenského děl a jejich zachování jsou
vidite|n;ím dúkazem pŤijetí Komenského díla ve Švédsku'

Zachováni lond;i nského vydání Pansophiae prodromus z r. 1639 v zámecké kni-
hovně ukazujezájem švédsklch mocnáŤ o Komenského pansoÍické myš|ení.

Uvedené exempláŤe Komenského orbis pictus a lanua na zámku Skokloster
obsahují pilné poznámky neznámého čtenáňe psané inkoustem' Je vidět, že tyto
učebnice používala švédská šlechta ve v uce sv ch potomkri.

Švédské pŤeklady Komenského díla lanua - dva zachované exempláŤe v zá-
mecké knihovně - jsou pŤíkladem recepce Komenského učebnic ve Švédsku.
Ianua se zde pouŽívala již v r. |634 a první pŤeklad vyšel v r, 1640; tento exem-

Zkatkyvpop isukomen ian:pp-s t rany l fo| - fo| io ; [_rec to(pravás t ranafo l ie ) ;v_verso( levás t ranafo l ie ) ;

s nebo str. _ strana: Pris BN _ národní knihovna v PaiíŽil skokloster - katalog na zámku Skokloster; BN _

Národní knihovna v Pďížil sp _ spalt (sloupec); Prgb _ pergamentová vazba; Uppsa|a UB _ Uppsa|a: univer-

zitní knihovna.

Isac CoIIijn vypracoval historickou bibliografii knih vydan1/ch švédsky na švédské púdě (Co||tjn |942_411'

V německé bibliografi i neby|a podobná pravděpodobně dosud vypracována' což potvrdil i v Krá|ovské kni-

hovně ve Stockholmu i ve Skok|osteru' Místo tohoje rnoŽné nah|édnout do Clklbque oÍ.Bolks printed in the

Germttn.Speuking Colrntries (London: The British LibIafy, l 994), kde jsou komeniana na tňech stranách, a ro

č. K63l až K K6.52. Popis komenian není tak podrobn1/, takže nelze knihy identifikovat s exemplďi, které zde

uvádím. Tak napŤ. sign. K 639 by moh|a blt /anra ze Schaffhausenu uvedená zde pod číslem 7. Další pŤíklad

velké bibliografie je Cataktgue generul des Livres imprinrcs de h Biblioteque Natiomle (Paris MDCCCVII)'

kde jsou komeniana ve sloupci Z2l-234, a Cenerul Cutulogue of Printad Boo,Lr (London: British Museum,

1962), kdejsou komeniana ve sloupci 654-675.

pláŤ je na zámku Skokloster a ukazuje Komenského vliv na švédskou lingvisti-
ku: pŤekladatel Schroderus vypracoval znamenit! rejstŤík švédsk1/ch slov, ktery

se považuje Za první abecední rejstŤík švédsk1/ch s|ov vrjbec. Schroderus je téŽ

autorem první vědecké jazykové studie o tvoňení slov, jež je na konci lexikonu

Lexicon latino-scondium(vyd. v r' l637)' a není vyloučeno, že byl ov|ivněn Ko-

menskym.
Ani dnešní švédská generace na Komenského nezapomíná' Na zámku Sko-

kloster uspoŤádali v r. 199] vystavu Dítě na zámku a orbis pictus by| vítan m

exponátem dokumentujícím šlechtickou v chovu.

L i t e r a t u r a

ANDREN, Erik
1948 Skokloster ett slotts bygge under stormaktstiden (Stockholm)

BLEKASTAD, Milada
19 69 C ome nirzs (Oslo-Praha)

BRTOVÁ, Bohus|ava - VIDMANOVÁ, Anežka
1978 ,,Seznam děl J. A. K. zachovarrych pouze v zahraničí.., Stltdia Comeniana

et Historica 8

COLLIJN,Isac
194244 Sveriges Bibliografi ]Ó))'taLet, Band I, A-Q (Uppsala)

DUDÍr' geaa
1852 Forschungen in Sclweden (Brno)

HEIDEMARK, O.
1995 Eko av historien (Trelleborg)

LAGERHOLM, NiIS
|965 Den Svenska stormaktstidens hÓgadLiga begravningsskick 1650-1700

(Stockholm)

LINDBERG, S. G.
l976 ',Biblioteket pá Skokloster.., Biblis, str. 132-.|2
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Íatio S. H. & proxima post cam pagina. LONDINI Typis M. F. Sumptibus
L. Fawne, & S. Cell ibrand, M.DC.XXXIX [= 1639]. Voenit in coemiterio
Paulino sub signo serpentis aenei.

Prgb. 8:0. !21 + 288 pp

(ZibrtY: 20734,20806; Urbánková: 75; Skokloster Per Brahe fil. l31:
BM i 125 sp. 666)l

Z á v ě  r e  m

Dílo Jana Amose Komenského zachované v knihovně ve švédském zámku
Skok|oster je ukázkou Komenského vlivu na švédské pridě. Vzhledem k tomu,
Že zámecká knihovna reprezentuje více knihoven mnoha generací mocn;ích
šlechtick1/ch majitelŮ a sbírek knih privodně uloŽen1ich na jejich rinnych zám-
cích ve Švédsku, je tato ukázka si|nym dokumentem recepce Komenského díla
ve Švédsku v časovém období od doby Komenského živoÍa aŽ do dnešních dn .
Rovněž existence švédsk1/ch pŤeklad Komenského děl a jejich zachování jsou
vidite|n;ím drikazem pŤijetí Komenského díla ve Švédsku'

Zachováni lond;i nského vydání Pansophiae prodromus z r. 1639 v zámecké kni-
hovně ukazujezájem švédsklch mocnáŤ o Komenského pansofické myš|ení.

Uvedené exempláŤe Komenského orbis pictus a lanua na zámku Skok|oster
obsahují pilné poznámky neznámého čtenáňe psané inkoustem' Je vidět, že tyto
učebnice používala švédská šlechta ve v uce sv ch potomkri.

Švédské pÍeklady Komenského dí|a lanua - dva zachované exempláŤe v zá-
mecké knihovně - jsou pŤíkladem recepce Komenského učebnic ve Švédsku.
Ianua se zde používala již v r. |634 a první pŤeklad vyšel v r, 1640; tento exem-

Zkatkyvpop isukomen ian:pp-s t rany l fo| -Íb| io ; [_rec to(pravás t ranafo l ie ) ;v_verso( levás t ranafo l ie ) ;

s nebo str' _ strana: Paris BN - národní knihovna v PaŤíŽii skokloster - katalog na zámku Skokloster; BN _

Národní knihovna v Pďížil sp - spalt (sloupec); Prgb _ perganentová vazba; Uppsa|a UB _ Uppsa|a: univer-

zitní knihovna.

Isac ColIijn vypracoval historickou bibliografii knih vydan1Ích švédsky na švédské púdě (Co||ijn |942_411.

V německé bib|iografi i neby|a podobná pravděpodobně dosud vypracována' což potvrdil i v Krá|ovské kni-

hovně ve Stockholmu i ve Skok|osteru' Místo tohoje moŽné nah|édnout do Cutilh{ue 0J.Books printed in the

Germttn.Speuking Collntries (London: The British LibIafy. l 994), kde jsou komeniana na tiech stranách, a ro

č. K63l aŽ K K652. Popis komenian není tak podrobn:/, takže nelze knihy identifikovat s exempláii, které Zde

uvádím. Tak napŤ. sign. K 639 by moh|ab,!t lanua ze Schaffhausenu uvedená zde pod číslem 7. Další pffklad

velké bibliografie j e CaÍcbgue ge ne ral des Livres inprinrcs de h Biblioteque NatiomIe (Paris MDCCCVII)'

kde jsou komeniana ve sloupci 221-231, a Cenerul Cuktlogue of Printad Boolr (London: British Museum,

f962), kdejsou komeniana ve sloupci 654-675.

pláŤ je na zámku Skokloster a ukazuje Komenského vliv na švédskou |ingvisti-
ku: pňekladatel Schroderus vypracova| znamenit! rejstŤík švédsk1/ch slov' kter!

se považuje Zaprvni abecední rejstŤík švédsk;/ch slov v bec. Schroderus je též

autorem první vědecké jazykové studie o tvoŤení slov' jež je na konci lexikonu

Lexicon latino-scondium(vyd. v r' l637), a není vyloučeno' že byl ov|ivněn Ko-

mensk)ím.
Ani dnešní švédská generace na Komenského nezapomíná' Na zámku Sko-

kloster uspoŤádali v r. 199] v}'stavu Dítě na zámku a orbis pictus by| vítanlm

exponátem dokumentujícím šlechtickou v chovu.

L i t e r a t u r a

ANDREN, Erik
1948 Skokloster ett slotts bygge under stormaktstiden (Stockholm)

BLEKASTAD, Milada
19 69 C ome nir.rs (Oslo-Praha)

BRTOVÁ' Bohuslava - VIDMANOVÁ' Anežka
1978 ,,Seznam děl J. A. K. zachovarrych pouze v zahraničí.., Studia Comeniana

et Historica 8

COLLIJN,Isac
194244 Sveriges Bibliografi 1600-mlet, Band I, A-Q (Uppsala)

DUDÍr, neaa
1852 Forschun7en in Sclweden (Brno)

HEIDEMARK, O.
1995 Eko av historien (Trelleborg)

LAGERHOLM, NiIS
1965 Den svenska stormaktstidens ht)gadliga begravning,sskick 1650-1700

(Stockholm)

LINDBERG, S. G.
l976 ,,Biblioteket pá Skokloster.., Biblis, str. 132-.72
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LINDBERG, S. G. - LOSMAN, Arne
|9 68 Ade ls b Óc ke r oc h sto rmans b ib liotek (Stockho|m)

LOSMAN, Arne
1980 Carl Gustav Wrangel och Europa (Uppsala)
1994 ,'I grevarnas tid. En Brahe-historia genom 400 ár.., Skokloster-studier, nr.

2',7
1996 ,,Adelsbiblioteket som intellektuellt landskap", Tvcirsniu, nr. 4 Ansikten,

PILZ, Kurt
1961 Die Ausgaben des Orbis Sensualium Plaas (Norimberg)

RANGSTRÓM, Lena - SKERI, Karin _ WESTIN-BERG' Elisabeth
1980 S ko kloste rs lott och samlingar (Uddevalla)

TUULSE, Armin
1961 Skokloster kyrka (Strángnás)

URBÁNKoVÁ, Ema
1959 Soupis děl J. A. Komenského v československj,ch knihovndch... (Praha)

WALDE, O. V. C.
7916 Storhetstidens littenira krigsbyten I, II (Uppsala)

ZÍBRT, Čeněk
|9|2 Bibliografie české historie V (Praha)

Antická motivika a ieií funkce
v renesanční a barokní |iteratuÍe

(V Dubraviově Theriobulii
a Rosově Discursu Lypirona)

L IBOR  PAVERA

Kulturní dějiny moderních staletí neznají však epoch jednoliq,ch

a zjednoho kusu, inspiračně celistvych.
Václav Černy; Až do pŤedsíně nebes

V odborné literatuÍe blval velmi dlouho barokní styl charakterizován v opozici
k renesančnímu. Nejčastěji prostŤednictvím pěti dichotomicklch znakti (lineár-
nost - malebnost, plošnost - hloubka, uzavÍená forma _ otevňená forma, rozma-
nitost detailri - jednotnost celku, absolutní - relativní jasnost pÍedmětnosti)' kte-
ré ve známé práci Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (19l5) vymezil Heinrich
WÓlflin (srov. Wel|ek 1963), Z takového ohraničení barokního stylu mnoho
učenc vyvozovalo, Že baroko bylo kulturněhistorickou epochou zcela proti-
chridnou renesanci. Tento názor dlouho pÍeŽiva| rovněž v odborné literatuŤe
o slovesném baroku' V ní se pak nezÍídka psalo o tom, že v barokní |iterární tvor-
bě nenajdeme antickou vfbavu, nebo, jinak Ťečeno, nenajdeme ji tam v takové
míňe, jak je to pňíznačné právě pro renesanční umění. Táko{ risudek nemá však
žádné oprávnění, neboť barokní teorie i praxe pracovaly s antick mi motivy vy-
datně a množství jejich vlskytu u autorú l7. a | 8. století je dokonce moŽno po.
važovat za svého druhu rněŤítko ',barokovosti... Potvrzují to stále podnětná Zjiš-
tění E. R' Curtia (l997)' ale rovněž zahraniční bádání: ,,MyŠl antyczna w baro-
kowych tekstach religijnych jest na porz4dku dziennym. Wiele jest w nich odnie-
sieri do postaci lub w4tkÓw mitologicznych albo _ rzadziej - postaci autentycz-
nych z czasÓw staroŽytnych. Mamy do czynienia w tych wypadkach z dzie-
dzictwem porenesansowym, ale nie tylko _ lrzeba uwyglgdniÓ Žywotne echa
obiegu Šredniowiecznego. Poetyki szkolne opieraly sig na autorach staroŽytnych,
uczono wyraŽania pewnych myŠli czi stanÓw przez stypizowane symbole, ktÓ.
rych podstawg znajdywano w tekstach antycznych" (Maciuszko 1986: 85).
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