
NALEZ RUKOPISU EUROPAE LUMINA
A KoMENIAN v NORRKÓPINGU

BLANKA KARLSSoNOVÁ

I

FrNspoNcsxÉ snÍnry v NonnxÓprNcu1

V 17. století pŤišel do Švédska rod De Geer. Bohat kupec z Amsterdamu
Louis De Geer (1587-1652) ze staré brabantské šlechty koupil pozemek a
podnik Fingspong2 a usadil se v roce 1627 v Norrkcipingu. De Geerriv
druh1f syn Louis (1622-1695) položil zák|ady k zámku Finspong.

Dějiny Finspongsk1/ch sbírek začinají soukromou knihovnou Louise
De Geera staršího, avšak vlastním zakladatelem Finspongské knihovny
byl vrchní správce Louis De Geer (1705-1758),jenžprvní knihy uspoŤádal'
Vznikl ručně psany katalog, kter;í zahrnova| 6567 děl v 8000 svazcích.
Knihy byly rozděleny do deseti oddělení a podle formátu. KaŽdá kniha byla
opatŤena ováln1fm razítkem se znakem De Geerri a s textem '.Bibliotheca

Finspongiensis''. Rukopis katalogu je uložen v Královské knihor.ně ve Stock-
holmu pod sigrraturou U 290'.Finspáng Boh-Sahl.' 1757'29.sept'1747, Lovis
De Geer.3

Ke druhé katalogizaci došlo, když byl majitelem knihovny kapitán Carl
Edvard Ekman, ktery v roce 1856 zakoupil podnik i nemovitost Finspong.
Ekman zaměstnal Bernarda Lundstedta z Královské knihovny ve
Stockholmu, aby uspoŤádal systematick;í katalog podle dobovych
klasifikačních principri. Vznikl i lístkoqf abecední katalog, kter je dodnes

l Sou]rromá sbírka Louise De Geera ze 17. století, která se rozrostla do Fingspongské
zámecké knihovny _ jejích 35 000 knih bylo zakoupeno v roce 1904 městem NorrkÓping'

2 Zpracování železa, v1íroba mosazi a zbraní.
3 Uvedená fakta o knihovně a rodině De Geerrijsou z bohaté odborné literatury švéd.

sk1fch badatelri . E. W' Dahlgren Louis de Geer I, II, Uppsala 1923; Ó. Bergmal: Fin,spongs
slottsbibliotek, NonkÓping 1981; H. Frykenstedt: Jean Jacques och Aurora Taube de Geer'
Suenska humanistika FÓrbundel 1987; B. Helmfrid: FemÍjo árs fÓrfattarskap, (50 let bádáru
a vydávání, tištěné práce v letech 1936-86, dop|něné do roku t99O), Utsikt frán Holmentornet,
NorrkÓping 1989 (letos vydal B. Helmfrid nejnovější v!'sledky svého bádání o L. De Geerovr
v NorrkÓpingut
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zachován.Tištěn katalog Bernarda Lundstedta vyšel v roce 1883 a počet

titulri dosáhl 35 000.--.--šuo, 
t.,it' pokračoval d'á|e aždo roku 1904, kdy byla celá Finspongská

t.nit,o\.,,u zakoupena městem Norrk ping' Dnes jsou sbírky uloŽeny v budově

Norrktipingské městské knihovny.

Onsarr FnqspoNcsrÝCH sBÍREK

Soukromá i firemní knihovna podniku Finspong zahrnuje oddělení

.,a,tud.,1l.i.h oborri: práva, ekonomie' Ťemesel, technologie, komunikace,

námoŤnictví, válečnictví, matematiky, pŤírodních věd, literatury, historie,

geografie a topografie, botaniky, hudby aj'. 
žvbštévzáináje oddělení rukopisri a inkunábulí,s které zahrnuje padesát

titul . Většina knih je v němčině, francouzštině, holandštině a švédštině.

Zv\áštní pozornost zad'onží tzv, Pom'pa funebris: 12 metrri dlouhá a 28

centimetÁ široká Ťada obrazri (mědirytin) pŤilepenych na tkani\'u zobraa$ící

pohŤební procesí v Bruselu 29. prosince 1558 - pohŤeb císaŤe Karla V. Zlato

' uu*yi.o" dobŤe zachovány. Tisk byl proveden u Christophera Plantina

v Antverpách roku 1559. Text je v latině a v němčině. Podobn;Í exempláŤ

neexistuje na celém světě.
V oddoteni botanikyje zachováno 13 tituhi v originrile od Car]a von Lirrné.

Hudební oddělení obsahuje unikátní rukopisy notového materiálu, ktery

je Žáďán v zahraničních objednávkách k zap jčení. x .
Jistá část válečné koŤisti ve Finspongsklch sbírkách pochází z Ceského

království _ CHRoNICARUM LIBER Hartmanna Schedela: koženávazba

s uzávěrem a mosazn]írm kováním, 2500 dŤevoŤezri od mistrri M. Wolgemuta

a H. Pleydenwurffa zdobí díIo. Na fÓIiích CCX)oilverso a CCCXXXrecto
je Nejstarší pohled, na Prahu, na fÓlii CC)XXIrecto náš Karel iV. Kniha

byla tistonau A. Kobergera v Norimberku 1493 a uvnitŤ je uvqdeno, Že

patŤí olomouc\fon jezuitrim: ''Collegium olomou@nse Societatis Jesu,', Andrea.s

Johannis, 1604.
Finspongské sbírky jsou bohaté na Ýzácnábohemika, jako napŤíklad:

ZISKA, iN NOOOUTESLE AVEUGLE, CAPITAINE... DES BOHEMIENS
EVANGELIQUES DANS LE PENULTIĚME SIĚCLE AVEC LHISToRIE
DES GUERRES..., Leide 1685; AUREA BULLA CAROLI IV"', Frankfurt
1658 a disertační práce M. Rummelina DISSERTATIONES AD AUREAM
BULLAM CAROLI IV..., Stuttgart 1604'

n B. Lu'"d"t"dt. Ko talog Ófuer flnspongs bibliotek' Stockholm 1883 (katalog má 736 stran).

5 Termín ve Švédsku: knihy tištěné pŤed rokem 1523'
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BLANKA KARLSSoNoVÁ

I

FINsPoNGsKÉ SBÍRKY v NonnxÓprNcu1

V 17. století pŤišel do Švédska rod De Geer. Bohat kupec z Amsterdamu
Louis De Geer (1587-1652) ze staré brabantské šlechty koupil pozemek a
podnik Fingspong2 a usadil se v roce 1627 v Norrk pingu. De Geerriv
druh syn Louis (1622-1695) položil zák|ady k zámku Finspong.

Dějiny Finspongsk;Ích sbírek začinají soukromou knihovnou Louise
De Geera staršího, avšak vlastním zakladatelem Finspongské knihovny
byl vr.chní správce Louis De Geer (1705-1758),jenž první knihy uspoŤádal'
Vznikl ručně psan;í katalog, kter;i zahrnoval 6567 děl v 8000 svazcích.
Knihy byly rozděleny do deseti oddělení a podle formátu. KaŽdá kniha byla
opatŤena ováln m razítkem se znakem De Geerri a s textem'.Bibliotheca
Finspongiensis',. Rukopis katalogu je uložen v Královské knihovně ve Stock-
holmu pod signaturou U 290'.Finspáng Boh-Sahl.' 1757.29.sep t.17 47, Lovís
De Geer.s

Ke druhé katalogizaci došlo, když byl majitelem knihovny kapitán Car]
Edvard Ekman, ktery v roce 1856 zakoupil podnik i nemovitost Finspong.
Ekman zaměstnal Bernarda Lundstedta z Královské knihovny ve
Stockholmu, aby uspoŤádal systematick;f katalog podle dobov1ích
klasifikačních principri' Vznikl i lístkoqf abecední katalog, kteryje dodnes

l soukromá sbírka Louise De Geera ze 17. století, která se rozrostla do Fingspongské
zámecké knihovny -jejích 35 000 knih bylo zakoupeno v roce 1904 městem NorrkÓping.

2 Zpracování Železa' v roba mosazi a zbranÍ.
3 Uvedená fakta o knihovně a rodině De Geerrijsou z bohaté odborné literatury švéd-

skfch badatelri - E. W. Dahlgren: Louis de Geer I, II, Uppsala 1923; Ó. Bergman: Flnspozgs
slottsbibliotek, NorrkÓping 1981; H. Frykenstedt; Jean Jacques och Aurora Taube de Geer,
Suenska humanistika Fijrbundel 1987; B. Helmfuid: Femtio árs ftrfatturskop, (50 let bádán
a vydávání, tištěné práce v letech 1936.86, doplněné do roku I99o), I]tsikt frán Holmentornet,
NorrkÓping 1989 (letos vydal B. Helmfrid nejnovější v;/sledky svého bádání o L. De Geerovi
v NorrkÓpingu)
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zachován.Tištěnf katalog Bernarda Lundstedta vyšel v roce 1883 a počet

titulri dosáhl 35 000.*
štc. t.''ir' pok'ačoval ďá7e aŽ do roku 1904' kdy byla celá Finspongská

knihovna zakoupena městem NorrkÓping' Dnes jsou sbírky uloženy v budově

Norrk pingské městské knihovny.

n B' L*dst"dt' Ko talog Ófuer finspongs bibliotek, Stockholm 1883 (katalog má 736 stran)'

5 Termín ve Švédsku: knihy tištěné pňed rokem 1523.

onsarr FnqspoNcsrÝcH SBÍREK

Soukromá i firemní knihovna podniku Finspong zahrnuje oddělení

.,a,t"d.,1i.i"h obor : práva' ekonomie' Ťemesel, technologie, komunikace,

námoŤnictví, váIečnictví, matematiky, pŤírodních věd, literatury' historie,

geografie a topografie, botaniky, hudby aj'. 
žv1áštévzércnáje oddělení rukopisri a inkunábulí,s které zahrnuje padesát

titulii. Většina knih je v němčině, francouzštině, holandštině a švédštině.

Zv!áštlí pozornost zaslouží tzv. Pompa funebris: 12 metrri dlouhá a 28

centimetÁ široká Ťada obrazri (mědirytin) pŤilepen.fch na tkanivu zobtazující

pohŤební procesí v Bruselu 29. prosince 1558 - pohŤeb císaŤe Kar|aY.Z\ato

.uu*y1'o"dobŤezachovány.TiskbylprovedenuChristopheraPlantina
v Antverpách roku 1559' Text je v latině a v němčině' Podobny exempláŤ

neexistuje na celém Světě.
v oaaateni lotaniky je zachováno ]'3 tituhi v originríle od Car]a von Ljnné.

Hudební odděIení obsahuje unikátní rukopisy notového materiálu, ktery

je žáďán v zahraničních objednávkách k zaprijčení. x '
Jistá část válečné koŤisti ve Finspongskych sbírkach p ocházi z Ceského

království - CHRoNICARUM LIBER Hartmanna Schedela: koŽenávazba

s uzávěrem a mosazn]í,.m kováním, 2500 dŤevoŤezri od mistrri M' Wolgemuta

a H. Pleydenwurffa zdobí dílo' Na fÓliích CCX)oilverso a CCCX)Ckecto
je Nejstarší pohled' na Prahu, na fÓlii CCXXXIrecto náš Karel IV. Kniha

byta listonau A. Kobergera v Norimberku 1493 a uvnitŤ je uvgdeno, Že

patŤí olomouc\fon jezuitrim: ''Collegium olomoucense Societatis Jesu'., Andreas

Johannis, 1604.
Finspongské sbírky jsou bohaté navzácnábohemika, jako napŤíklad:

ZISKA. LE REDOUTABLE AVEUGLE, CAPITAINE... DES BOHEMIENS
EVANGELIQUES DANS LE PENULTIĚME SIĚCLE AVEC L.HISToRIE
DES GUERIiES..., Leide 1685;AUREA BULLA cARoLI IV"', Frankfurt
1658 adisertační práce M' Rummelina DISSERTATIONES AD AUREAM
BULLAM CAROLI IV..., Stuttgart 1604.
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V oddělení teologie je zachována Kratickd bible z roku 16]'3 pod titulem
.'bible v bÓhmštine'..6

KounNsrnrro Ic{IIrY - KoMENIANA - zACHovANÉ vE FINsPoNGsI.ÝCH
SBÍRKÁCH PoD JnÉNEM J. A. Con/mNIUs

Knihy se dostaly do knihovny většinou jako Komenského dary L. De Geerovi,
zejména v době Komenského pobybu v Elbingu (dnes polské město, tehdy
patŤilo Švédsku), kde v letech 1642-1648 pracoval pro Švédsko.

Známá komeniana ve Finspongsk ch sbírkách:
11 knih (viz seznam dále),?
1 rukopis ve francouzštině, pŤeklad Komenského díIa, pravděpodobně

na žádost L. de Geera, kter;f neovládal latinu: I,Avis de Neufeld sur Ie
livre intitulé .'Le Jugement de la Reigle de Foi par Valérien La Grand''.
Vb, 4:0, 17. století.

Následující soupis uvádí jen tituly děl a bibliografické ridaje:8

1. IANUA
I. A. COMENII IANUA AVREA RESERATA Linguae Latinae Cum Indice locupletissimo.
LVGD.ruNIl BATAVOR.IUM] Ex Offrcina Elseviriorum MDCXLI [= 1641]. 16:0. Prg. [8]
191 [231] pp.

ZÍBRT 19012, Brno UK, Praha UK, SoUPIs 262. LUNDSTEDT 3686 _ s. 158.

2. IANUA
J. A. COMENII JANUA LINGUARUM RESEBATA QUINQUE-LIINGUIS. Sive compendiosa
Methodus LATINAM, GALLICAM, ITALICAM, HISPANIAM & GERMANICAM Linguam
perďscendi, Sub Ťitulis centum, Periodis mi]le comprehensa; & Vocabr:lis bis mille ad minimum

6 N. oHRoNICARUM LIBER a na českou bibli mě upozomil knihovník Órjan Bergman.

7 IJuedenlchjedendct komenianjsem srot,nala a popsaltl u salnostcltném spise, ktetj, uyšel
poprué švédsky o roce 1992 (Jan Amos Kotrensk! / Corunius i Finspongssamlingen, Norrkiipitlgs
stadtsbibliotek I, Norrk ping 1992)' dále v odbornlch článcích švédského i českého odbomého
tisku (viz napŤ. Kánda och okánda komeniana i Finspongssamlingen, Nordisk tid'skrift f r
Bok- och Biblioteksuiisen 81, 1994).

8 Literatura: Č. zÍsnr _ J . Yoirf: Bibliografie české historie V, Praha 1912; So UPI] dět
J. A' Komenského u českoslouensk!ch knihoundch, archíuech a muzeích (red.E, Urbán-ková),
Praha 1959; SEZNAM děl J. A. Komenského zachovan;fch pouze v zahraničí (zprac. B' Brtová
a S. Vidmanová), Studia Comeniana et Historica,1978, č. 8, s, L23-228; B. LUNDSTEDT:
Katalog tifver finspongs bibliotek, Stockholm 1883.

Zk ra t ky :o - r e c to_1 . s t r ana f Ó l i e , Ó - ve r so_2 . s t r ana f Ó l i e , / o l . Í6 l . i e , l i t . - l i t en_
mďf'NM- Národnimlzeum,PMJAK - Pedagogické muzeumJ. A. Komenského,pp. - paginae
- strany, Prg _ pergamenová vazba, s. o. - bez roku, s. l. - bez místa, U1(. Univerzitní
knihovna, VĎ - vlašská jednoduchá vazba.
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aucta. cum quintuplici Indice. ANATI{ANAELE DUESUO, In Idioma Gallicum & Italicum

translata, & in hac Tertia Editione accurate emendata atque correcta. cum interpretatione

rri"purri"^ G. R. Amstelodami Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios. MDCIXI t= 16611.

Cum glatia & privilegio Sacrae Caesareae Majestatis S:0'_ 
žtsť.r 19078, SoUPIs 307, Bratislava UK, Brno, Praha NM, PMJAK, UK, Strahov,

PĚerov' olomouc, Uh. Brod. LUNDSTEDT 3460 - s. 149.

3. IUDICIUM
Ú. e. corr'roNrus] JIIDIcIUM De Judicio VALERIANI MAGNI MEDI6IÁNENSIS SUPER

ě^trrrolrconuu ETAcatholicorum Credendi Regrrla Sive ABSURD1TATUM ECHo Authore

ULBICOdeNEUFELD,Amsterodami,Anno 1664, 12:0Prgb. [284] pp/s t/FolA8- S 8 '

aÍBR.I 2oLg4, SEZNAM 47, KrakÓw, Paris, Wroclaw, Prag.mikrofilm. LUNDSTEDT

948  -  s . 54 .

4. ruDICruM
tJ. A. COMENIUS] JUdiCiUM ULRICI NEUFELDI DE FIDEI CATHOLICAE REGULA

CATHOLICA,ejusqueCMT{OLICOUSUAdVALERIANUMMAGNUM,OmneSque
CATHOLICOS, AMSTERODAMI M DC XLV [= 1645] 12:0, 216 pp, Pb.

ZÍBRT.BRAMBoRA 54-55, SEZNAM 48. LUNDSTEDT 952 - s. 54 (Lrmdstedt uvádí

Roterodami jako místo vydání!).

5. METHODUS
LINGVAR1JM MET}IoDUS NoVISSIMA, Fundamentis Didaďicis solide superstructa: Latinae

linguae exemplo realiter demonstrata: scholarum usibusjam tandem examussim accomodata:

Seá & in super al;is studiorrrm generibus magno usu accommondanda. Ante tamen Eruditorum
judicio publico exposita, serijsq, ac severis censuris submissa a JOHANNE COMENIO

MoRAvo. s. l.. s. a., ale l8stránková dedikace L. De Geerovi je datovaná v Elbingu 1648.

8:0 Prg [54] 608 t301.
zÍsnr rssss, SoUPIS, Brno, Praha, Martin, Kremnica, B. Štiavnica' LUNDSTEDT

3462 _ s.149 (podle Lundstedta jde o velmi vzácn exempláŤ proního vydání).

6. ORBIS
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS HOC ESt: OMNiUM fUNdAMCNtAIiUM
in mundo rerum & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Editio auctior & emendatior;

cum fitulorum juxta atg. Vocabu.lorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten

Welt.Dingď und Lebens Verrichtungeď Vorbildung und Benamrrng' Aufs neue aufgelegť

und an viel orten verbessert: neben einem Titel_ und Woerter- Register. Cum Gratiď Privil.

Sac- Caes. Majestatis, & Sereniss. Electoris Saxonici. NoRIBERGAE Sumtibus MICÍ{AELIS
& JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNo Salutis M Dc I'oilV t= 1674]. DŤevoňezy. 8:0

t16l 315 [109], Prg.
SOUPIS 574, Praha UK. LUNDSTEDT 3688 - s. 158.

7. REVEI.ďIIoNES
De Principis Tiansylvaniae ruina (ejusque occasione de libro Lux in Tbnebris) Iudicium amici
ad amicum. t165s] t81 = fol. A _ A4. 4:0, sešité' nikoliv svázané. In fine Ieguntur verba Dabm
mense Januario... 1658.

ZÍBRT 21769, SoUPIS ?35. LUNDSTEDT 188894 _ s. 730.

8. REVELATIONES (dva tituly v jedné vazbě z 18. století)
HISTORIA RE!,ELATIOI.nIM Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicij.
& qvae circa illas varie acciderunt, usqve ad earundem Anno 1657 publicationem, & post

E
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V oddělení teologie je zachována Kralickd bible z roku 1613 pod titulem
,'bible v bÓhmštine'..6

KoIr'ENsKÉHo I{hIIrrY - KoMENIANA - zAcHovANÉ vE FINsPoNGsI.ÝCH
sBÍRKÁcH PoD JMÉNEM J. A. CounNrus

Knihy se dostďy do knihovny většinou jako Komenského dary L. De Geerovi,
zejménav době Komenského pobytu v Elbingu (dnes polské město, tehdy
patŤilo Švédsku), kde v letech t642-L648 pracoval pro Švédsko'

Známá komeniana ve Finspongsk ch sbírkách:
11 knih (viz seznam dále),7
1 rukopis ve francouzštině, pŤeklad Komenského díla, pravděpodobně

na žádost L. de Geera, kter;í neovládal latinu: L'Avis de Neufeld sur le
livre intitulé .,Le Jugement de la Reigle de Foi par Valérien La Grand''.
Vb. 4:0. 17. století.

Následující soupis uvádí jen tituly děl a bibliografické ridaje:8

1. IANUA
I. A. COMENII IANUA AVREA RESERATA Linguae Latinae Cum Indice locupletissimo.
LVGD.II]NI] BATAVOR.IUM] Ex oífrcina Elseviriorum MDcxLI [= 1641]. 16:0. Prg. [8]
191 [231] pp.

ZÍBRT 19012, Brno UK, Praha IIK, soUPIs 262. LUNDSTEDT 3686 _ s. 158.

2. IANUA
J. A. COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA QUINQITE-LUNGUIS. Sive compendiosa
Methodus LATINAM, GALLICAM, ITALICAM, HISPANIAM & GERMANICAM Linguam
perdiscendi, Sub TitrÍis centm, Periodis mille compreherrsa; & Vmabu]is bis mille ad minimum

6 N. CHRoNICARUM LIBER a na českou bibli mě upozomil knihovník Órjan Bergman.

1 IJuedenlchjedtnáct komenianjsem srot,nclla a popsala U sd,nostatném spise, kterj uyšeI
poprué šuédsky u rrce 1992(JanAmos Korunsfuj lCorunius iFittpongssamlingen, Norrk pings
stadtsbibliotek I, NorrkÓping 1992), dále v odborn;fch článcích švédského i českého odbomého
tisku (viz napŤ. Kánda och okánda komeniana i Finspongssamlingen, NordisŘ tidskrift for
Bok- och Biblioteksuiisen 81, 1994).

8 Literatura: Č. zÍsnr _ .r. Yo\f: Bibliografie české historie V, Praha I9l2; So(}PIS d,ěI
J. A. Komenského u českoslouenskj,ch knihowtdch, archíuech a muzeích (red,. E' Urbánková)'
Praha 1959; SEZNAM děl J. A. Komenského zachovan ch pouze v zabraničí (zprac. B' Brtová
a S. Vidmanová), Studia Comeniana et Historica' 1978, č. 8, s' 123.228; B. LUNDSTEDT:
Katalog Ófuer finspongs bibliotek, Stockholm 1883.

Zk ra t ky :o - r e c to -1 . s t r ana f Ó I i e ,Ď - ve r so -2 . s t r ana f Ó l i e , f o l _Í61 i e , l j t . - l i t en_
mďf'NM. Národní mlzeum,PMJAK _ Pedagogické muzeumJ. A. Komenského,pp. - paginae
.- strany, Prg - pergamenová vazba, s' o. - bez roku, s. l. - bez místa, UIí. Univerzitní
knihovna, VÓ _ vlašská jednoduchá vazba.
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aucta. cum quintuplici Indice. ANATI'IANAELE DUESUO, In Idioma Gallicum & Italicum

l"an"lata, & in hac Tbrtia Editione accurate emendata atque correcta. Cum interpretatione

ii.p*i". G. R. Amstelodami Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios. MDCIXI t= 16611.

Cum gratia & privilegio Sacrae Caesareae Majestatis. 8:0'-- 
žrsilŤ 19078, soUPIS 307, Bratislava UK' Brno, Praha NM, PMJAK, UK, Strahov,

Pňerov, olomouc, Uh. Brod. LUNDSTEDT 3460 _ s. 149.

3. IUDICIUM
Ú. a. col,tot.ltus] ruDIcIUM De Judicio VALERIANI MAGNI MEDI6IÁNENsIS 5UPER

ělmrouconuM ETAcatholicor.um Credenď Regula Sive ABSURDITATUM EcHo Authore

ULRICO de NEUTELD, Amsterodami, Anno 1664, 12:0 Prgb. [284] pp./ s. t./ Fol A 8 - s 8.

ziBRT 20194' SEZNAM 47, KrakÓw, Paris, Wroclaw, Prag.mikrofilm. LUNDSTEDT

948 - s. 54.

4. IIJDICIUM
tJ. A. COMENruS] JUdiCiUM ULRICI NEUFELDI DE FIDEI CATHOLICAE RBGLILA

CATI{OLICA, ejusque CATHOLICO USU Ad VALERIANUM MAGNUM, Omnesque

CATHOLICOS, AMSTERODAMI M DC XLv. [= 16451 12:0, 216 pp' Pb'

ZÍBRT-BRAMBoRÁ 54.55, SEZNAM 48. LUNDSTEDT 952 - s. 54 (Lundstedt uvádí

Roterodami jako místo vydání!).

5. METTIODUS
LINGVARUM METT{ODUS NOVISSIMA, Fundamentis Didacticis solide superstructa: Latinae

linguae exemplo realiter demonstrata: scholarum usibusjam tandem examussim accomodata:

Sed & in super ďiis studiorum generibus magno usu arcommondanda' Ante tamen Eruditorum
judicio publico exposita, serijsq, ac severis Censuris submissa a JOIIANNE COMENIO

MoRAvo. s. l., s' a., ale 18stránková dedikace L. De Geerovije datovaná v Elbingu 1648.

8:0 Prg [54] 608 [30].
zÍsnr rssss, SoUPIs' Brno, Praha, Martin, Kremnica, B' Štia.mica. LI.'NDSTEDT

3462 - s.149 (podle Lundstedta jrle o velmi vzácn;f exempláň prvního vydání).

6. ORBIS
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS HOC ESt: OMNiUM fUNdAMENtAIiUM

in mundo rerum & in vita actionum, Pictura & Nomenclatura. Editio auctior & emendatior;

cum Titulorum juxta atg. Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vomehmsten

Welt-Dingď und Lebens Verrichtungeď Vorbildung und Benamung. Aufs neue aufgelegt/

und an viel orten verbessert: neben einem Titel- und Woerter- Register. Cum Gratiď Privil.

Sac- Caes. Majestatis, & Sereniss. Eleďoris Saxonici. NoRIBERGAE Sumtibus MICIIAELIS

& JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNo Salutis M Dc I'o(w t= 1674]. DŤevoňezy- 8:0

t16l 315 [10e], Prg.
SOUPN 574. Praha UK. LUNDSTEDT 3688 - s. 158.

7. REVELATIONES
De Principis Tbansylvaniae ruina (ejusque occasione de libro Lux in Tbnebris) Iudicium amici
gd amigum. t1658] t8l = fol. A - A4. 4:0, sešite' nikoliv svázané. In fine leguntur verba Dabm
mense Januario... 1658.

ZÍBRT 21769, soUPIs 735. LUNDSTEDT 188894 - s. 730.

8. REVELATIoNES (dva tituly v jedné vazbě z 18. století)
FTSTORIAREVELATIONVM Christophori Kotteri, Christinae Poniatoviae, Nicolai Drabicij.
& qvae circa illas varie acciderut, usqve ad earundem Anno 1657 publicationem, & post

.L-
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publicationem, In conspectu Dei & Ecclesiae posita fideli testificatione ejus qvi (Deo rta
disponente) omniumistorum autoptes, corlector, conservator, editorqve fuit. Anno M.Dc.L.D(.
t= 16s91 4:0 \rb (SOUPIS 736).
CONTINUATIo Historiae Revelationum NICOLAI DRÁBICII ab Arrno 1659 ad 1663. 4:0
Vb Fol A-D2a,b 28 pp (SOUPIS 739).

ZIBRT 212338, 2'l'452,21442,Bratislava, Brno, Praha' PŤerov' Uh. Brod. SoIIPIS 736
a 739. LUNDSTEDT 18896 - s. 780.

9 REVELATIONES
Ltx E TENEBRIS, novis radiis aucta. Hoc est: solemnissimae Divinae RE\,IELATIoNES,
rn usum seculi nostri factae. Qvibus I. De Populi Christiani extrema corruptione lamentabiles
qverelae institmtur. II. Impaentibusqve terribiles Dei plagae denuntiantur. III. Et qvomodo
tandem Deus (deleta Pseudo_ Christianorum, Judaeorum' T\:rcarum, Paganorum & ámnium
sub caelo Gentim Babylone) novam, ve e catholicam, donoru Dei luce plene coruscante
Ecclesiam constituet; et qvis jam status ejus futurus sit ad finem usq; slculi, explicatur.
Per immissas Visiones, & Angelica Divinaqve alloqvia, facta I. cHRIsropHoRo KorrERo
SILESIO, ab A'rno 1616, ad 1624 II. CHRISTINA! PoNIlťtoVIA.E Bohemae, Annis 1627,
1628, 1629,III. NICOLAO DRABICIO MoRAVo, ab Amo 1638, ad 1664 cum privilegio
Regis Regum, & sub favore omnium Regum Tenae, recudendi hac ubiudi gentium, donec
omnia reddantur nota omnibus sub Caleo populis & lingvis. M DC LXV t16651. s. a., Vd t4l
28 pp,92,3-48, 168, 164, 198, p I8S-477,428-508, 55, 30 pp.

SOUPIS 740, Bratislava, Brno, Praha. LUNDSTEDT 1g891 _ s. 730.

10. VESTIBULUM
\IESTIBULUM Latinae Linguae Rerum & Linguae cardines exhibens (ad ledes Methodi
Linguarum novissima concinnatum). Iauthore Joh. Comenio] For=Thur Der Lateinischen
Sprache. s. l. a Lit. fl,esnae, typis Danielis Vetteri 1649] g:0 prg Fol Ag - D8, Ag _ H8, I8
- L3b, A -  E3b 13021.

ZÍBRT 18905:1647, SEZNAM 83, Gdarisk. LUNDSTEDT 3690 - s. 158'

11. \TNDICATIO FAMAE
\TNDICATIO FAMAE ET CONSCIENTIAE JOHANNIS COMENII, a calumniis Nocor,AJ
ARNoLDI, Poloui, s. Theologikae Professoris Franequerani. cum exhortatione ad mehora:
& super editionem libri LIIX IN TENEBRIS iďormatione. LUGDIINI BATAVoRUM, Ex
offtcina HENRICI VERBIEST. MDCLrx t= 16591 4:0, sešité, nikoliv svázané, 80 pp.

ZÍBFíT 2L427 ,22998, SoUPIS 849, Praha _ UK - fot. LUNDSTEDT 18892 _ s. 730.

SrrnNurÍ I. čÁsrI

V 17. století pŤišel do Švédska z Amsterdamu od De Geerri a usadii se
v Norrkcipingu. Druh;f s1'rr bohatého kupce Louise De Geera pol ož1| zák|ady
k zámku Finspong.

Dějiny Finspongsk;Ích sbírek začínají soukromou knihovnou L. De
Geera staršího, ale vlastním zakladatelem Finspongské zámeckéknihovny
byl vrchní správce Louis De Geer, kte4Í první knihy uspoŤádal (77 47). Y
roce ]'883 byl hotov tištěn;i katalog zpracovan]Í B' Lundstedtetn. Finspong-
ská knihovna zristávala zachována na zámku a rozr stala se během gene.

cc+

rací jejích majitel . V roce 1904 koupilo město Norrkiiping celou knihovnu

- 35 000 knih, které jsou dnes v budově Norrktipingské městské knihovny.

Finspongská knihovna obsahuje rukopisy, inkunábule a vzácná bohemika,

napŤíklad Kralickou bibli.
Jan Amos Komensky pŤišel do Švédska v srpnu 1642 a zanechal své

stopy ve Finspongskych sbírkách -jedenáct knih tištěnfch zajeho života

a jeden rukopis ve francouzštině (pŤeklad latinského díla J. A. Komenské-

tro). tato díla jsou zaŤazenav ťť7znych oddílech knihovny pod jménem J.A.

Comenius.

il

TŘr lNor.rrur.lÍ pnÁcp - RUKoPIs A DvĚ TIŠTENÁ DÍI,A - NALEZENÉ

A ozNAčENÉ JAKo DÍLo J. A. KounNsKÉHo

Komenského práce pro švédskou školní reformu pIobíhala v letech

L642-L648.PŤišel z Anglie s rozsáhl mi pansofick:ími plány, s myšlenkou

na ve]iké dílo, které se postupně rozrostlo v sedm knih pod názvem De

rerum humdnarum emendatione consultatio catholica. PŤátelé z Anglie

psali nepŤetrŽit]f proud otázek o pansofii, a tak Komensk]/ vydal v roce

roas .' GdaĎsku skicu pansofi e Pansophiae diatyposis a pokračoval na již

qfše jmenovaném dfle De rerufn,. První díl (později známy jako Panpgersia)

byl d'okončen v Elbingu, kde Komensk]f žil v době švédského období 1642.

-íe+a, u zaslán pŤíteli Hartlibovi pod názvem Excitatoríum uniuersale.

Švédská strana ovšem žádala na Komenském napsání učebnic, což bylo

splněno' Když potom v roce 1646 Johannes Matthiae dostal za rikol

vypracovat školní stanovy ve Švédsku, napsal je podle Systému Jednoty

bratrské, kterÍ byl vypracován právě Komensk;ím'

KolrnNrÁŘp I(E TŘEM ANoNYMNÍM oir.Ůu, KTERÉ BYLY NALEZEI{Y

vE FINSPoNGSI.fCH sBÍRI{:l(cH A oZNAČENY JAI{o DÍLA KourNsxÉrro

V rivodu jmenované dílo De rerum... Nšeobecnd porada o naprauě uěcí

IidshÍ,cilby|ovydáno za Komenského života, ale jen první dva díly. Zby|ych

pět zmizelo a bylo nalezeno až v roce 1934 D. Čyževskym v archívu dětské-

ho sirotčince v Halle v Německu. Zjistilo se však, že rukopis nebyl psán

rukou Komenského, že jde o opis poŤízeny po jeho smrti. V roce 1966 vyšlo

díIo jako celek v originálním jazyce - v latině (I. Panegersia' o všeobecném

probouzení, II. Panaugia, o všeobecném světle, |II. Pansofia, vševěda, vše-

obecná moudrost, IY. Pampaed,io, o všeobecném vzděláni,Y. Panglottia,
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publicationem, In conspectu Dei & Ecclesiae posita fideli testificatione ejus qvi (Deo rta
disponente) omniumistorum autoptes, collector, conseruator, editorqve fuit. Anno M.Dc.L.D(.
[= 1659] 4:0 \rb (SOUPIS T36).
CONTINUATIO Historiae Revelationum NICOLAI DRABICII ab Anno 1659 ad 1668. 4:0
Vb Fol A-D2a,b 28 pp (SOUpIS 7Sg).

ZÍBRT 212338,21452, 21442, Bratislava' Brno, Praha, PŤerov, Uh. Brod' SoUPIS 736
a 739. LUNDSTEDT 18896 - s. ZS0.

9 REWLATIONES
LIjX E TENEBRIS, novis radiis aucta. Hoc est: solemnissimae Divinae REVELATIoNES,
in usm seculi nostri factae. Qvibus L De Populi Christiani extrema corruptione lamentabiles
qverelae institmtur. II. Impae-ntibusqve terribiles Dei plagae denuntiantur. III. Et qvomodo
tandem Deus (deleta Pseudo- christianorum, Judaeorum, Tbrcarum, paganorum & omnium
sub caelo Gentium Babylone) novam, vere catholicam, donoru Dei luce plene coruscante
Ecclesiam constituet; et qvis jam status ejus futurus sit ad finem usq; seculi, explicatur.
Perimmissas visiones, &Angelica Divinaqve alroqvia, facta I. CHRISTopHoRo KorrERo
sILEsIo, ab Anno 1616, ad 1624 II. OHRISTINAE poNIATowAn Bohemae, Annis 1627,
1628, 1629' III. NIcoLAo DRABICIO MoRÁVo, ab Anno 1638' ad 1664 Cum privilegio
Regis Regum, & sub favore omnium Regum Terrae, recudendi hac ubiudi gentium, donec
omnia reddantur nota omnibus sub Caleo populis & lingvis. M DC LXV t16651. 

". 
u., Va tal28 pp, 92, 3-48, 168, 164, 198, p LBS-477 ,478-SOB, ES, 30 pp.

SOUPIS 740, Bratislava, Brno, praha. LUNDSTEDT 18891 _ s. 7S0.

10. \,IESTIBULUM
\"ESTIBULUM Latinae Linguae Rerum & Linguae cardines exhibens (ad ledes Methodi
Linguarum novissima concinnatum). [authore Joh. Comenio] For=Thur Der Lateinischen
Sprache. s. L a Lit. [Lesnae, typis Danielis Vetteri 1649] g:0 prg Fol A8 _ D8, A8 _ H8, f8- L3b, A _ ESb t3021.

ZÍBRT 18905:1647, SEZNAM 83, Gdaísk. LUNDSTI]DT 3690 _ s. 158'

11. \'INDICATIO FAMAE
\aINDICATIO FAMAE ET CONSCIENTIAE JOI{ANNIS OOMENII, a calumniis NocoLAI
ARNOLDI, Poloui, s. Theologikae professoris Franequerani. cum exhortatione ad mehora:
& super editionem libri LIrX IN TENEBRIS informatione. LUGDUNI BATAVORUM, Ex
ofťrcina HENRICI \.ERBIEST. MDcLIx t= 1659] 4:0, sešité, nikoliv svázané, 80 pp.

ZÍBRT 2t427,22998, SoUPIS 849' Praha _ UK - fot. LUNDSTEDT 18892 - s. 73O.

SrrnvurÍ I. čÁstl

V 17. stotetí pŤišel do Švédska z Amsterdamu rod De Geerri a usadil se
v Norrkcipingu' Druh;í syn bohatého kupce Louise De Geera pol ož1|základy
k zámku Finspong.

Dějiny Finspongsk1ich sbírek začínají soukromou knihovnou L' De
Geera staršího, ale vlastním zakladatelem Finspongské zámeckéknihovny
byl vrchní správce Louis De Geer, kte4i první knihy uspoŤádal (l7 47), v
roce 1883 byl hotov tištěn]f katalog zpracovan}í B. Lundstedtem. Finspong-
ská knihovna zlistávala zachována na zámku a rozrristala se během gene-
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rací jejích majitelri' V roce 1904 koupito město Norrk ping celou knihovnu
- 35 000 knih' kteréjsou dnes v budově Norrk pingské městské knihovny.

Finspongská knihovna obsahuje rukopisy, inkunábule a vzácná bohemika,

napŤíklad Kralickou bibli'
Jan Amos Komensk;/'pŤišel do Švédska v srpnu 1642 a zanechal své

stopy ve Finspongskfch sbírkách - jedenáct knih tištěnj'ch zajeho Života

a jeden rukopis ve fŤancouzštině (pňeklad latinského díla J. A. Komenské-

ho)' Tato díIa jsou zatazenav rtlzn:/'ch oddílech knihovny pod jménem J.A.

Comenius.

II

TRr.qNoNYttnÝÍ pnÁcp - RI.]KoPIs A DvĚ TIŠTĚNÁ DÍI'A - NALEZENE
A oZNAČENÉ JAKo DÍLo J. A. KounNsKEHo

Komenského pIáce pro švédskou školní reformu probíhala v letech

1642-L648. PŤišel z Anglie s rozsáhl:ími pansoflckJÍmi plány' s myšlenkou

na ve]iké díIo, které se postupně rozrostlo v sedm knih pod názvem De

rerum humanarutl emendatione consultatio catholica. PŤáte]é z Anglie

psali nepŤetržit1f proud otázek o pansofii, a tak Komensk1f vydal v roce

1643 v GdaĎsku skicu pansofi e Pansophiae diatyposis a pokračoval na jiŽ

vyše jmenovaném díle De rerum.'. První díl (později známy jako Panegersia)

byl dokončen v Elbingu, kde Komensk1f žil v době švédského období 1642-
-1648, a zas|án pŤíteli Hartlibovi pod názvem Excitatorium uniuersale-

Švédská strana ovšem žádala na Komenském napsání učebnic, což bylo

splněno. Když potom v roce 1646 Johannes Matthiae dostal za rikol

vypracovat školní stanovy ve Švédsku, napsal je podle systému Jednoty

bratrské, kter;f byl vypracován právě Komensk;Ím.

KoMENTÁŘE KE TŘEM ANoNYMNÍM DÍLŮM, KTERÉ BYLY NALEZEI{Y

vE FINsPoNGsI.ÝCH sBÍRxÁcH A ozNAčENY JAKo DÍLA KounNsxÉrro

V tivodu jmenované dí|o De rerum'.. Nšeobecnd porada o ndprauě uěcí

Iid,shlcD bylo vydáno za Komenského života, ale jen první dva díly. Zby|ych

pět zmizelo a bylo nalezeno aŽ v roce 1934 D. Cyževsk m v archívu dětské-

ho sirotčince v Halle v Německu. Zjistilo se však, že rukopis nebyl psán

rukou Komenského, že jde o opis poÍízen;f po jeho smrti. V roce 1966 vyšlo

dílo jako celek v originálním jazyce - v latině (I. Panegersia, o všeobecném

probouzení, II. Panaugia, o všeobecném světle, III. Pansofia, vševěda, vše-

obecná moudrost' IY. Pampaedla, o všeobecném vzděláni, Y. Panglottia,
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o stycích mezi národy pomocí moudrého pěstování jazyki,YI. Panorthosia,
o všeobecné nápravě, YII. Pannuthesia.' o všeobecném povzbuzování)' V
roce 1992 lyšlo dílo v českém pŤekladu. De rerum... má pŤibližně 1500 stran
a je to Komenského životní dílo. Rukopis, kter1f jsem našla ve Finspong-
sk;fch sbírkách, má 22 stran a je sešiQf jako sešit formátu A5. Je to pŤed.
mluva k celému ďíIu: Europae lumina (Suětl m Europy), kde se Komensk1f
obrací ke všem učen;Ím mužrim Evropy s pňáním, aby dílo četli se zájmem
a aby pokračovali v rozsvěcování světla znalostí. Europae lumina obsahuje
i náčrt celého díla a lysvětlení hlavních myšlenek jednotliqfch knih.

Poslední dvě stránky rukopisu obsahují dedikaci tŤem královstvím Ev.
ropy, respektive vfzvu k nim. V tištěném vydání z roku 1966 j e zaÍazena
na konci díla.

Druhé a tŤetí z děI zaíazen;/ch v knihovně bez udání autora jsou:
Pansophiae diatyposis, qíše komentované díIo, první vydání náffiu, Pansofie,
aAngelus pacis (AnděI míru) po|itick'! spis Komenského z jeho holandského
období, protest proti válce mezi Anglií a Nizozemím.g

DE RER(IM HUMANARI.JM EMENDATIoNE CoNSI.'LTATIo CATHoLICA

Rukopis zaíazeny v oddělení4<atalogu Finspongsk;fch sbírek Politika I.
všeobecná. Rukopis označuji názvem FINSPONGSrcÝ pxnrvlpt,ÁŘ ri
FINSPONGSKY RUKOPIS (dále jen FR) a srovnávám s tzv. ''Hallskym

rukopisem'' (vyd. tiskem, dále jen H-1966).
Srovnávání FR a H-1966:

FR - objeven v Norrkiipingu 1992, poprvé tiskem 1993.10
Titul FR - De rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus
Humanm. Ante alios vero Ad Eruditos Europae. rukopis, 4:0, sešit, [22] pp.

LUNDSTEDT s. 517, odd' PoLITIK.ALLMÁN, věda o státě.

Titul H-1966 - De rerum humanarum emendatione CONSULTATIO CATHOLICA, ad Genus
Humanum Ante alios vero Ad Eruditos Religiosos, Potentes EUROPAE, Pragae MCMLX\T,
v královské knihovně ve Stockholmu pod sign. 67F/136.

' Tato .,anonymní.' díla jsem popsala a vyložila ve druhém díle svého spisu Jan Amos
Komensk! I Comenius i Finspongssamlingen, Nonk pings stadsbibliote& // (Norrkciping 1993)
a později v odborn;fch článcích švédsky i česky: J. A. Comenius och Sverige, sPov, 18.19,
1993; J. A. Komensk ve finspongsklch sbírkách norrk pingské městské knihovny, Tfuologicki
reuue 1993, č. 5; Kiinda och okánda komeniana i Finspongssamlingen, Nordjsh tidskrift ftr
Bok- och Biblioteksuiisen 81, 1994.

10 viz literatura uvedená v poznámce 9.
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FR mát 22stran. 18 stran je Europae lumina, 2 strany dedikace triu království, jak je v:Íše

"""i""". 
Ň" *ulce seŠitého rukopisu je titul De Rerum... a razítko rodiny De Geer z prvni

i"'J"*i".." a dole je razítko Ekmanovo z druhé katalogizace. Razítka a zaÍazení díla pod

#jf,;-| ioe. r"r'm) dokazuje, Že Švédové od první katalogizace v 18. století nevěděli,

kdo je autorem drta'

Na základě srounáUání obou uerzí Europae lumina, FR s origindlními

d,opisy Komenského a na základě rozboru textu jsem došla k následujícímu:*-- 
žátatuy vx1ul Europae lumína ve FRa H-1966 jsou téměŤ totožné, slovo

o<1 slova. FR vypaclá jato konečn;f čistopis psany pro De Geera, anebo jako

Kole,,skoho lrvní myšlenky, jeŽ tak zristaly i v konečné podobě. To se

w;;w^,. zaiátkn.Víme totiŽ, že Komensk;f na svém De rert!m... pracoval

i"|i i,",t,neustále texty pŤepracovával. V podtrhávání slov a vět za čelem

jejich 
"ttť''a"nění 

je patrny veliky rozdíl mezi verzí FR a H.1966. FR má
"méně podtržen1fch slov než H-1966. Text FR kryje téměŤ všechny strany

H-196.6, ale téměŤ celá strana 31, polovina strany 32, celá strana 36 a část

.t''',y áz .,' H-rsoo chybějí. V textech se o$evují ro zdíIy ve slovosledu anebo

i"t.o.r,o, že stejn1f obsah je formulován dvěma zprisoby (napŤíklad s-. 4 FR,

s.29 H-1966). To dokazuje Komenského neustálé pŤepracovávání, ale t]fká

se to jen jazykové formy, aniž by to sdělovan1f obsah změnilo. odstavce
jso" 

" 
H.isd6 číslované, zatímco v rukopise FR je číslování méně a jsou

pouze větší Ínezery uprostŤed Ťádky místo odstavce nebo novy odstavec

Lez čísla. Další rozdíly jsou v pravopisu mal ch,/velkfch písmen, napŤíklad

ad Generis humani - ad generis humani apod. Text H-1966 má více slov

zdrirazněn;Ích velk1fmi písmeny anebo podtrženych, a]e méně pŤefor-

mulovan;fch či doplněn1fch vět než FR - to ukazuje' že kompozice textu

Europaeiuminaby|ahotova již krátce po genezi díla' Europae luminakončí

signáturou '.C''. Da1ší strana je nepopsaná a další začiná dedikací s

otazníkem' Dedikace - qfzva je psárra'.Nejmocnějšímu triu Británii, Svédsku,

Polsku.' a je umístěna na konci dilav Pannuthesii. Potadí království je

v H-1966 jiné - Polsko, Švédsko, Británie.
Je Fiispongsk! rukopis psán Komenského rukou? Po prvních krocích

studia rukopisu věrím, že ano| Tento názor stavím na rozboru textu a na

vfše popisovaném srovnávání. Pokud se zahledíme do rukopisu z ptaéí

p"..p"kti..y, dostaví se pochybnosti. FR má písmo jakoby učesané a čistě

napsané opisovačem. Musíme si však uvědomit, Že jeden člověk mriže mít

sám více odlišnÝch stylri v rukopise podle toho, kdy píše, komu, za jak;ich

okolností, proč atd. Víme, Že Komensk1f psal De rerum... ve švédskych
službách tajně a po nocích (tedy sám - svou rukou), protože Švédové jej

platili za uĚebnice, čekali rychle v sledky a nechtěli, aby se rozptyloval
jinfmi rikoly. Komenskf byl však velmi zaujat sv;ím dílem, a tak je prav.

děpodobné, Že chtěl své myšlenky napsat vlastní rukou a poslat svému
mecenáši. PonoŤíme-li se do studiajednotliqfch písmen, začne námjasněji

.E-
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ii
o stycích mezi národy pomocí moudrého pěstování jazyki,Yl' Panorthosia,
o všeobecné nápravě, YII. Pannuthesia, o všeobecném povzbuzování). V
roce 1992 lyšlo dílo v českém pŤekladu. De rerutl.., má pŤibližně 1500 stran
a je to Komenského Životní dílo. Rukopis, kter jsem našla ve Finspong.
sk ch sbírkách, má 22 stran a je sešit jako sešit formátu A5. Je to pŤed-
mluva k celému dí|v Europae lumina (Suětl tn Europy), kde se Komensk;f
obrací ke všem učen;fm muŽrim Evropy s pŤáním, aby dílo četli se zájmem
a aby pokračovali v rozsvěcování světla z na|ostí. Europae lumina obsahuje
i náčrt celého díla a vysvětlení hlavních myšlenek jednotliq/ch knih.

Poslední dvě stránky rukopisu obsahují dedikaci tŤem královstvím Ev-
ropy, respektive vfzvu k nim. V tištěném vydání z roku 1966 j e zaÍazena
na konci díla.

Druhé a tÍetí z délt zaÍazen ch v knihovně bez udání autora isou:
Pansophiae d.iatyposis, qíše komentované dílo, prvrrí vydríní n áčr.tuPaisofie,
aAngelus pacis (Andžl míru) po|ib'.ck!, spis Komenského zjeho holandského
období, protest proti válce mezi Anglií a Nizozemím.g

Dp npnuu HTJMANART]M EMENDATIoNE coNsULTATIo oATHoLICA

Rukopis zaŤazen, v oddělení&atalogu Finspongsk1/ch sbírek Politika I.
všeobecná. Rukopis označuji názvem FINSPoNGSrcf pxnuplÁŘ ei
F.INSPoNGSrcf RuxopIS (dále jen FR) a srovnávám s tzv. ''Hallsk.Ím
rukopisem,. (vyd. tiskem, dále jen H-1966).

Srovnávání FR a H.1966:

FR _ objeven v Nonk pingu 1992, poprvé tiskem 1993.10
Titul FR - De rerum humanarum Emendatione CONSULTATIO CATHOLICA ad Genus
Hmanum. Ante alios vero Ad Eruditos Europae. rukopis, 4:0, sešit, [22] pp.

LUNDSTEDT s. 517, odd. POLITIK.ALLMÁN' věda o státě.

Titul H-1966 - De rerum humanarum emendatione CONSULTATIO CATI{OLICA, ad Genus
Humanm Ante alios vero Ad Eruditos Religiosos, Potentes EUROPAE, pragae MCMLXVI,
v královské knihovně ve Stockholmu pod sign' 67F/136'

" Tato ''anonymní,. díla jsem popsala a vyložila ve druhém díle svého spisu Jon Árzos
Komenskj, lCorunius i Finspongssamlingen, NorrkÓpings stadsbibljo'e& 1/(Norrk ping 1993)
a později v odborn ch článcích švédsky i česky: J' A. Comenius och Sverige, sPoy, 18-19,
1993; J. A. Komenslcj ve finspongskfch sbírkách nonk pingské městské knihorrrry, Thcotogitká
revue 1993, č. 5; Kánda och okánda komeniana i Finspongssamlingen, Nordisk tid,skrift fÓr
Bok- och Biblioteksuiisen 81. 1994.

10 viz literatura uvedená v poznámce 9'
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FR má 22 stran. 18 stran je Europae lumina, 2 strany dedikace triu království, jak je vj'še

uvedeno' Na obálce sešitého rukopisuje titul De Rerum... a razítko rodiny De Geerri z prvni

katalogizace a dole je razítko Ekmanovo z druhé katalogizace. Razítka a zaÍazení díIa pod

písmenem D (De rerum) dokazuje, že Švédové od první katalogizace v 18. století nevěděIi,

kdo je autorem díla.

Na zák]adě srovná'Uá'ní obou uerzí Europae lumina, FR s originá'Inírni

dopisy Komenského a na zá}Jadé rozboru textu jsem došla k následujícímu:

Zač,átky textuÚuropae lumjno ve FR a H.1966 jsou téměŤ totoŽné, slovo
od slova' FR vypadá jako konečn;f čistopis psan]Í pro De Geera' anebo jako

Komenského první myšlenky, jež tak z staly i v konečné podobě. To se

t ká pouze začátkl. Víme totiž, že Komensk;f na svém De rer utl7,.. pracoval

cel Život, neustále texty pŤepracovával' V podtrhávání slov a vět za ričelem
jejich zdriraznění je patrn;f velik rozdíl rnezi verzi FR a H-1966. FR má
méně podtržen]Ích slov než H-1966. Text FR krfre téměŤ všechny strany
H-].966, ale téměŤ celá strana 31, polovina strany 32, celá strana 36 a část
strany 37 v H-1966 chybějí. V textech se objevují ro zdíIy ve slovosledu anebo
takové, že stejn;f obsah je formulován dvěma zprisoby (napňíklad s. 4 FR,
s. 29 H-1966)' To dokazuje Komenského neustá]é pŤepracovávání, ale tyká

se to jen jazykové formy, aniž by to sdělovan:f obsah změnilo. odstavce
jsou v H-1966 čís]ované, zatímco v rukopise FR je číslování méně a jsou

pouze větší mezery uprostňed Ťádky místo odstavce nebo novy odstavec
tez čísla. Další rozdíly jsou v pravopisu mal1/ch/velk ch písmen, napŤíklad

ad Generis humani - ad generis humani apod. Text H-1966 má více slov

zd'&raznénych velk mi písmeny anebo podtrženych, ale méně pŤefor-

mulovan]fch či doplněn]fch vět než FR - to ukazuje, že kompozice textu

Europae lumínaby|ahotova již krátce po genezi díla' Europoe lumina končí

signaturou '.C''. Další strana je nepopsaná a další začiná dedikací s

ot.^iku.. Dedikace - vyzva je psana'.Ňejmocnějsímu triu Britanii, Švédsku,

Polsku'. a je umístěna na konci ďťra v Pannuthesii. PoŤaďí království je

v H-l966 jiné - Polsko, Švédsko, Británie.
Je Finspongsk! rukopis psán Komenského rukou? Po prvních krocích

studia rukopisu věÍím, Že ano|. Tento názor stavím na rozboru textu a na

qíše popisovaném srovnávání' Pokud se zahledíme do rukopisu z ptaéí

perspektivy, dostaví se pochybnosti. FR má písmojakoby učesané a čistě

napsané opisovačem. Musíme si však uvědomit, že jeden člověk mriŽe mít

sám více oátis.'y"r' stylri v rukopise podle toho, kdy píše, komu, za jak;fch

okolností, proč atd. Víme, že Komensk psal De rerum... ve-švédskych

službách tajně a po nocích (tedy sám - svou rukou), protože Svédové jej

platili za učebnice, čekali rychle qfsledky a nechtěli, aby se rozptyloval
jt'Ý*i rikoly. KomenskÍ byl však velmi zaujat sv;im dílem, a tak je prav.

děpodobné, Že chtěl své myšlenky napsat vlastní rukou a poslat svému

mecenáši. PonoĚíme-li se do studiajednotliqfch písmen, začne nám jasněji
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vystupovat Komenského charakteristické písmo, napŤíklad ve FR Komen-
ského speciální á (s. 3, humano, hac), dále jeh o l, C, Q, D nebo jeho vyk-
Ťičnfty, které mnohdy vypadajíjako dvojtečky. Pravopis que jako q + apo-
strof je pravděpodobně otázka dobového pravopisu.

Je možné, že FR hrál dtileŽitou roli v době Komenského smrti, kdy jeho
syn Daniel s A. Hartmannem a K. V. Nigrinem usilovali o vydání rukopisu
De rerum.'' FR mriže b;Ít právě ten exempláŤ, kter1í rodina De Geer zaprij-
čila a kter1f Justus Docemius vzal do Halle.

Grafologie bohužel není pomocná věda historická; mnozí badate1é jt za
vědu nepovažljí; ale pŤesto mě zajíma| názor grafologa, kterého jsem se-
hnala a požáďa|a o rozbor rukopisu ve srovnání s originálními dopisy Ko-
menského. Grafolog provedl drikladn;f rozbor ze všech stran a potvrdil mou
teorii o pravosti rukopisu. M j popis a sroundní uyjdeještě spolu s kritic-
k,!m uydánírn textu.

PANSopHTAE DlATyposrs, ANcplus pecrs
(Díla Komenského ve Finspongsk}ích sbírkách jako anonymní)ll

L2.
PANSOPHIAE DIAT\TOSIS, Ichnographica & orthographica delineatione Totius futu.
Operis amplitudinem, dimensionem, usus, adumbrans. ANNO M.DC.XLIII. [= 1648], s. 1.,r,
12: = Pb, Í2I4 pp = fo]. Alr _ fol. I11v].

ziBPt,r 20708, sEzNAM 75 _ Typis Andreae Hmefeldii, Blekastad, Brambora - Gdařsk,
soUPIs 0, není v Ceské republice ani ve Slovenské republice. LUNDSTEDT 2780 _
s. 126. Ve Finspongské knihovně je Pansophiae diatyposis zaÍazena pod písmenem P
v oddělení Filozofie a estetika.
Toto díIo _ uydÓ'ní z roku 1643 _ je zachoud'no pouze u Gda sku, To znarund, že exempkiŤ
nalezenj zde u NorrkÓpinguje druh!,jedinj, na celém soětě,

ANGELUS PACIS Ad LEGATOS PACIS Anglos /Belgas Bredam Missus. Indeqve ad omnes
christianos per Europam, Et mox ad omnes Populos per orbem totum mittendus ut se sistant,
belligerare desistant, Pacisqve Principi, christo, Pacem Gentibus jam loql'uturo, locum faciant.
Anno M.DC.DX\III. [!} Menso Majo ILUNDSTEDT uvádí s. l. a s. a.. asi chvba tisku M.DC'DXVII
= 1667],4:0, sešit, 32 pp.

'. Tato dvě poslední komeniana ve Finspongsk;fch sbírkáchjsem také popsala a vydala
tiskem (viz literatua v poznámce 9), zde uvádím pokračování seznamu komenian zI. č,ásti'
Zktatky:FR_Finspongsk rukopis,H-1966-Hallsk;fru-kopis-vydání1966,PÓ_papírová
vazba, r - recto - první strana fÓlie, u - verso - druhá strana fÓlie'

12 D. Čapková (Jan Anos Komensk!, Praha 1991) uvádí GdaĎsk.

DDč'

ZIBRT 17385, brno UK, Praha UK, ne v NM, soUPIs 49' Ve Finspongské knihovně
je Angelus pacis zaiazen pod písmenem A v odděleď Politika.Nizozemí.l3

ZÁvšnw

De rerurn hurnanarum..., Pansophiae díatyposis, Angelus pocis jsou tŤi
práce zachované ve Finspongsk1fch sbírkách jako anon5rmní. Mají společn1f
charakter - filozofické a politické myšlenky, vyzvy _ a také jsou zaíazeÍLy
v katalogu pod filozofií a politikou. Tato díla zristávala zachována v kni-
hovně a pÍošla oběma katalogizacemi, takže jsou opatŤena De GeeroqÍm
a Ekmanovym razítkem. Jejicb zaŤazení dokazuje, Že Švédové skutečně
nevěděli, kdo je autorem těchto děl.

Rukopis De rerum..' je sešit o 22 sttanách a obsahuje pŤedmluvu 'Euro-
pae lumina - 18 stran a V1Ízvu tŤem královstvím (2 strany). Ye vydání z
roku 1966 je tato Yyzva zaÍazena až na konci díIa v sedmé knize, ale v
rukopisu spolu s pŤedmluvou.Europae lumina. To nasvědčuje skutečnosti,
že Komensk;í považoval pŤedmluvu.Europae lumina i dedikaci triu králov-
ství za jeden celek, rivod k dflll obecná porada. Logicky je to možné, pro-
tože pŤedmluva se obrací k učencrim světa, dedikace k mocnym světa a to
patŤí k sobě.

VěŤím tomu, že rukopis je psán vlastní rukou Komenského. VěŤím tomu
na základě ulastního rozboru textu, písma i logichého rozboru okolností pŤi
genezi díIa' Je-Ii tomu tak' pak je tento rukopis jedinÝ známy praqí Ko-
menského rukopis Europa'e lumina na celém světě. VěŤím však také tomu,
Že rukopisri De rerum'.. je na světě víc a čekají na své objevení, protože
Komensk;Í chtěl sdělovat své myšlení pŤátelrim a mecenášrim a právě obec-
nou poradou byl zaujat jakoŽto sqfm celoživotním dílem.

Pansophiae diatyposis jevzácnátím, že tento exempláň - vydání z roku
1643 -je zachován pouze v GdaĎsku a po svém nalezeníje druh;f existující
na celém světě.

Angelus paci,s spolu s Pansophiae diatyposis jsou n)mí, po svém nďezení,
pro Švédy známéjakožto díla J. A. Komenského a rozmnoŽují tak počet

známj,ch komenian zachovan]Ích ve Finspongsk;fch sbírkách. la

'" Kopie uvedenj'ch tĚí děljsem spolu se sqfmi tištěn;fmi v1fsledky bádání zaslala součas-
nému švédskému králi Carlu XVI. GustavovijakoŽto dík za podporu z krá]ovského fondu
na historické bádání. Dostalajsem z krďovské kanceláŤe děkovn;Í dopis, kdejsou tato Komen-
ského díta označována za vznešen;f pŤínos do Bernadottské knihovny (králova soukromá
knihovna).

Ia obsah této piednáškyje zkrácen;fm v;4ahem z tiŠtěn1/ch vydání ve Švéclsku rviz litera-

tura v poznámce 9)'
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vystupovat Komenského charakteristické písmo, napŤíklad ve FR Komen-
ského speciální Ď (s. 3, humano, hac), dále jeh o l, C, Q, D nebo jeho vyk-
Ťičnfty, které mnohdy vypadajíjako dvojtečky. Pravopis que jako q + apo-
strof je pravděpodobně otázka dobového pravopisu'

Je možné, že FR hrál dtileŽitou roli v době Komenského smrti, kdy jeho
syn Daniel s A. Hartmannem a K. V Nigrinem usilovali o vydání rukopisu
De rerum.'. FR mriže b;Ít právě ten exempláŤ, kte{Í rodina De Geer zalrij.
čila a kter;/ Justus Docemius vzal do Halle.

Grafologie bohužel není pomocná věda historická; mnozí badatelé ji za
vědu nepovažlfií; ale pŤesto mě zajímal názor grafologa, kteréhojsem se-
hnala a poŽádala o rozbor rukopisu ve srovnání s originálními dopisy Ko-
menského' Grafolog provedl drikladn;Í rozbor ze všech stran a potvrdil mou
teorii o pravosti rukopisu. M j popis a srounriní uyjdeještě spolu s kritic-
hlm uydd,ním textu.

PANSorHIAE Draryposls, ANcnr,us pl,crs
(Díla Komenského ve Finspongsk5ích sbírkách jako anonymní)11

12.
PANSOPHIAE DIAT\aPosIs, Ichnographica & orthographica delineatione Totius furun
Operis amplitudinem, dimensionem, usus, adumbrans. ANNO M.DC.XLIII. [= 1643], s. 1.,r,
12: = Pb, [214 pp = fo]. A]r - fol. Illvl.

ZÍBPI.Í 207os, SEZNAM 75 _ T\'pis Andreae Hunefe]dii, Blekastad, Brambora _ Gdařsk,
soUPIs 0, není v české republice ani ve Slovenské republice. LUNDSTEDT 2780 _
s. 126. Ve Finspongské knihovně je Pansophiae diatyposis zaÍazena pod písmenem P
v oddělení Filozofie a estetika.
Toto d'íIo - uydání z roku 1643 _je zachoud'no pouze u Gdažtsku' To znamcná,, že exempldŤ
nalezen!,zde u Norrkopinguje druh!,jedinj na celém suětě.

ANGELUS PACIS Ad LEGATOS PACIS Anglos / Belgas Bredam Missus. Indeqve ad omnes
christianos perEuropam, Et mox ad omnes Populos per orbem totum mittendus ut se sistant,
belligerare desistant, Pacisqve Principi, cMsto, Pacem Gentibus jam loqwtuo, locum faciant.
fuino M'DC.DX\III. [!] Menso Majo ILI]NDSTEDT uvádí s. l. a s. a.. asi chyba tisku M.DC.DX\,II
= 1'667]' 4:0, sešit' 32 pp.

.. Tato dvě poslední komeniana ve Finspongsk]ích sbírkáchjsem také popsala a vydala
tiskem (viz ]iteratura v poznámce 9), zde uvádím pokračování seznamu komenian zI, části'
Zkratky: FR -Finspongsk};rukopis,H-1966 _Hallsk;f ru}opis - vydání 1966, PĎ - papírova
vazba, r _ recto _ první strana fÓlie' u - verso - druhá strana fÓlie'

12 D. Čapková (Jan Amos Komensk!,' Praha 1991) uvádí GdaĎsk.
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ZÍBRT 17385, brno UK, Praha UK, ne v NM, soUPIS 49. Ve Finspongské knihovně
je Angelus pacis zaŤazen pod písmenem A v oddělení Politika.Nizozemí.13

ZÁvĚnnu

De rerurn humanarutn..., Pansophiae díatyposís, Angelus pocls jsou tŤi
práce zachované ve Finspongsk;/ch sbírkách jako anonymní. Mají společn;f
charakter - filozofické a politické myšlenky, vjzvy _ a také jsou zaŤazeny
v katalogu pod filozofií a politikou. Tato díla zristávala zachována v kni-
hovně a prošla oběma katalogizacemi, takže jsou opatŤena De Geerovym
a Ekmanov;Ím razítkem. Jejich zaŤazení dokazuje, že Švédové skutečně
nevěděli, kdo je autorem těchto děl.

Rukopis De rerum.,. je sešit o 22 stranách a obsahuje pŤedmluvu 'Euro-
pae lumina - 18 stran a V;ízvu tŤem královstvím (2 strany)' Ve vydání z
roku 1966 je tato Yyzva zaŤazena až na konci díIa v sedmé knize, ale v
rukopisu spolu s pŤedmluvou,Europae lumina' To nasvědčuje skutečnosti,
Že Komensk1f povaŽoval pŤeďrrr|lvu Europde lunxincl i dedikaci triu králov-
ství za jeden celek, iívod k díhl obecná porada. Logicky je to možné, pro-
tože pŤedmluva se obrací k učencrim světa, dedikace k mocnym světa a to
patŤí k sobě.

VěŤím tomu, že rukopis je psán vlastní rukou Komenského' VěŤím tomu
na základě ulastního rozboru textu, písrna i logichého rozboru oholností pŤi
genezi díla. Je-li tomu tak, pak je tento rukopis jedinf známy praqÍ Ko.
menského rukopis Europae lumina na celém světě. VěŤím však také tomu,
že rukopisri De rerum.,, je na světě víc a čekají na své objevení, protoŽe
Komensk;f chtěl sdělovat své myšlení pŤátelrim a mecenášrim a právě obec-
nou poradou by| zaljatjakožto sv1fm celoživotním dí]em.

Pansophiae diatyposis jevzácnátím,Žetento exempláŤ - vydání z roku
1643 _je zachovánpouze v GdaĎsku a po svém nalezeníje druhy existující
na celém světě.

Angelus paci.s spolu s Pansophioe diatyposis jsou nyní, po svém nalezení,
pro Švédy známé jakožto díla J. A. Komenského a rozmnoŽují tak počet
známlr ch komenian zachovanf ch ve Finspongsk]f ch sbírkách. 1a

13 Kopie uveden;1ch tŤÍ děljsem spolu se sqfmi tištěn;y'mi qfsledky bádání zaslala součas-
nému švédskému králi Carlu XVI. Gustavovijakožto dík za podporu z královského fondu
na historické bádání. Dostalajsem z krrilovské kanceláŤe děkovn;í dopis, kde jsou tato Komen.
ského díIa označována za vznešen.í oňínos do Bernadottské knihovnv (králova soukromá
knihovna).

14 obsah této pŤednáškyje zkrácen;fm qÍtahem z tištěn;ich vydáru ve Švédsku (viz litera-
tura v poznámce 9).
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Komenského mecenáš Louis De Geer se v rcce 1627 usadil ve Švédsku a
z jeho soukromé knihovny qn'ostla Finspongská zámecká knihovna, jež
měla nejprve 8000 knih a v roce 1904 35 000 knih. Dnesjsou Finspongské
sbírky uloženy v budově Norrk<ipingské městské knihovny, kterale jejich
majitelem.

J. A. Komensk;f pŤišel poprvé do Švédska v srpnu 1642, vletech 1.642-
.1648 pracoval pro Švédsko a tŤi generace De Geerri mu byly mecenáši.
Komenskf zanechal v Norrktipingrr své vzácné stopy v podobě konkrétních
děl zachovan]ích ve Finspongsk;Ích sbírkách: 11 knih - děl Komenského
tištěn1ích za jeho života,l. rukopis - francouzsk]Í pŤeklad Komenského díla
(pravděpodobně na žádost L. De Geera), 3 anonymní práce, nalezené a
označené za Komenského dílo - rukopis Europae lumina a 2 knihy:
Pansophiae diatyposis (1643) a Angelus pacis (1667). Rukopis je vzácnjt
objev, kteqí považuji za pravy rukopis J. A. Komenského. Pánsophne
diatyposis je druh;i jedin;í exempláŤ tohoto vydání'

PERSPEKTTVY BOHEMISTIKY
v ASPEKTU zKoUMÁNÍ časopnosToRu

NONNA KOPYSTIANSKAJA

Řadu let se zab1lvám časoprostorem jakožto teoretick;fm problémem i jako

metodou, zprisobem praktického zkoumání konkrétního díla světové litera-
tury. Vedu semináŤ, vypracovala jsem schémata, která nám pomáhají pŤi

ana|fze, a tak se vytvoŤilajistá nevelká vědecká škola. Napsalajsem také
Ťadu článkri, věnovan1fch obecn1fon i konkrétním otázkám,1 napŤíklad retro-
spekci v románech K. Čapka obyčejnj žiuot aPouětro .. A tak jsem se mohla
pŤesvědčit, že chronotop, pouŽijemeJi termínu zavedeného M. Bachtinem,
a také prostor a čas jako samostatné kategorie mohou byt zkoumány v
nejrriznějších aspektech, znicbžkaždy je velmi perspektivní jak pro lite-
rární dějiny, tak i pro literární teorii'

V samém chronotopu je obsaŽeno mnoho zprisobri uměleckého myšlení,
mnoho cest, kteqimi mriŽe badatel postupovat. Je zajimavé apovzbwzwjící,
žekaŽd véďec, kte4f se zab'lvá těmito problémy, nalézá v]astní pŽístupy;
jejich qfzkumy si nejsou podobné, i kdyŽ jsou zaměŤeny na společn1/ objekt.
Nemluvě už o tom, že fenomenologickf tozbot se liší od sociologického a
podobně.

Ve sqfch studiích povaŽuji za nutné rozlišovat objektivně probíhající
čas, pojem a obraz času. Litetární věda se zabyvápojmem a obrazem času'
Ve slovní materializaci autorova pojmu času se odrážejí všechny jeho mrav-
ní, estetické a politické názory,jeho pojetí dobra a zla, pravdy a lži' hod-
noty a pseudohodnoty, věčného a pomíjivého, jeho koncepce člověka a lid.
stva, umění a pŤírody' To vše je možno odhalit ana|yzoll pojmu času. Ale
nejen to. V tom subjektivním, individuáIním se odráži obecné, a to nezávisle
na tom, zďa je mezi nimi shoda či protiklad. V tom, čím se liší i v čem si

. N. Kopystianskaja: Aspektyvivčennja chudožnogo času v ]iteraturoznavstvi, Rad,janske
Iiteraturoznaustuo 1988, č. 6, s. 11-19; ChudoŽnyj čas jak kategorija porivnjalnoj poetiky,
sb. Sloujanskiliteratury (Dopouidy, 11. mižnarodnyj zjizd slauistiu), Kijev 1993, s. 184-200;
Chronotop kak aspekt izučenija Žanrovoj sistemy romantizma, Zagrldni'enia rodzajÓw literac-
kich 1994, s. 119-135; Sočetanije tradicionnych form i funkcij retrospekciji s neobyčnymi v
proizvedeniji K. Čapeka Meteor, sb. StaLljanskije literatury u kontekste mirouoj, Minsk 1994,
s. 127- L31; Vidy i fmkciji retrospekciji v romane )O( veka, Literario hunanitas 3,Brno 7995;
Vične i timčasove (Rozširenija ponjatja i obrazu času v tvorach )o( st. pro Žanu D'Ark), Pita'n-
nja literaturoznaosÍua 3, Čemivci 1995; Tvir K' Čapeka Zvičajne Žitja v evropejskomu kontex-
tu' tamtéŽ.
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