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	 	 Úvod

tato	práce	je	věnována	vývoji	latinského	písma	do	konce	středověku.	jako	horní	
časová	hranice	bylo	zvoleno	zhruba	období	přelomu	15.	a	16.	století.	dolní	časová	
hranice	je	poněkud	vágnější	–	začínat	by	se	mělo	počátkem	latinského	písma,	
a	ten	je	poněkud	hypotetický.	těžištěm	knihy	je	výklad	o	latinském	písmu	ve	stře-
dověku;	odráží	se	zde	poněkud	i	praktický	zřetel,	neboť	ve	střední	evropě,	a	pře-
devším	v	českých	zemích,	se	latinská	starověká	písma	příliš	neuplatňují.	výklad	
o	antice	a	raném	středověku	je	však	nutným	základem	pro	vylíčení	dalšího	vývoje,	
byť	se	českých	zemí	týká	jen	velmi	okrajově.	od	9.	století	n.	l.,	kdy	se	české	země	
jednoznačně	začleňují	do	oblasti	latinské	písemné	kultury,	je	výkladu	o	vývoji	
písma	v	tomto	prostoru	věnována	zvýšená	pozornost.

tato	kniha	má	podvojný	charakter:	na	jedné	straně	jde	o	souhrnnou	pře-
hlednou	práci	–	příručku	latinské	paleografie,	která	by	měla	na	moderní	úrovni	
poskytnout	celkovou	informaci	o	vývoji	latinského	písma	se	zvláštním	zřetelem	
k	vývoji	v	českých	zemích,	na	druhé	straně	se	v	řadě	kapitol	opírá	o	původní	
výzkum,	a	není	tudíž	kompilačním	dílem.

je	to	dáno	i	stavem	zpracování	tématu	–	první	a	také	poslední	souhrnná	
příručka,	koncipovaná	spíše	jako	vysokoškolská	učebnice,	vyšla	již	v	90.	letech	
19.	století.	od	té	doby	byla	v	Československu	vydána	jen	slovenská	učebnice	ale-
xandra	Húščavy	(1951),	stručná	skripta	jindřicha	Šebánka	(1958),	rozsáhlé,	avšak	
z	pozice	výtvarníka	psané	dílo	Františka	Muziky	(1958),	a	byly	publikovány	dílčí	
studie;	řada	problémů	zůstala	dosud	nezpracována.	další	výzkum	jistě	mnoho	
závěrů	této	práce	dále	zpřesní,	některá	tvrzení	vyvrátí	a	jiná	podstatně	modifi-
kuje;	tak	je	tomu	ale	při	výzkumu	vždy.

je	mou	milou	povinností	poděkovat	těm,	kteří	vznik	této	práce	podpořili:	
prof.	dr.	Pavlu	spunarovi,	prof.	dr.	Marii	Bláhové,	dr.	věře	smolové,	dr.	Milanu	
Hlinomazovi,	prof.	dr.	Herrad	spilling	a	v	neposlední	řadě	nakladatelství	
veduta,	které	se	ujalo	jejího	vydání.
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	 1.	 PaLeoGRaFIe	–
	 	 Pojetí	a	vztaH
	 	 k	BLízkým	dIscIPLínám	1)

	 1.	1.		 co	je	PaLeoGRaFIe?

Paleografii	je	třeba	chápat	jako	vědu,	která	se	zabývá	dějinami	písma.2)	v	souvis-
losti	s	tímto	vymezením	se	také	věnuje	průvodním	okolnostem,	důležitým	pro	
vývoj	písma	–	dějinám	knih,	knihoven,	dalších	typů	písemností,	vzdělání,	orga-
nizaci	kanceláře	apod.,	avšak	stále	z	pohledu	svého	hlavního	úkolu.	jako	jiné	dis-
ciplíny	i	paleografie	se	může	členit	na	řadu	dílčích	specializací.	stejně	jako	je	bez	
pochybností	přijímáno	členění	na	paleografii	latinskou,	řeckou,	slovanskou	atp.	
podle	zkoumaného	písma,	nebo	na	základě	chronologického	členění	na	paleo-
grafii	antickou,	středověkou	a	(s	výhradou	určité	terminologické	diskuse	ohledně	
označování			této	disciplíny)	novověkou,	může	být	také	vymezována	paleografie	
nápisů,	paleografie	dokumentárních	nebo	knižních	písem.	Praktickou	stránkou	
paleografie	je	pak	již	od	počátků	stále	stejně	čtení	starých	textů	a	jejich	datování	
na	základě	písma.

nahlédnutí	do	kapitoly	věnované	paleografii	v	moderní	české	příručce	pomoc-
ných	věd	historických3)	zprostředkuje	samozřejmě	i	definici	této	disciplíny.	autor	
kapitoly	i.	Hlaváček	s	odvoláním	na	starší	práce	P.	spunara	charakterizuje	paleo-

grafii	jako	vědu,	která	„zkoumá	a	popisuje	písmo	v	čase	a	prostoru,	čímž	zároveň	
učí	správně	číst	a	interpretovat	písemné	prameny	a	zasazuje	vývoj	písma	do	celko-
vého	vývoje	společnosti“.	Paleografie	se	zabývá	písmem	bez	ohledu	na	typ	pamá-
tek;	a	to	především	písmem	rukou	psaným.	Hlaváček	nepovažuje	za	vhodné	omezo-
vání	paleografie	jen	na	kodexová	–	tedy	knižní	–	písma;	ani	nápisové	písmo	nelze	
vylučovat	z	obzoru	paleografie.	v	praxi	takové	vymezení	však	funguje	–	i	ve	zmi-
ňované	kapitole	se	výklad	soustřeďuje	na	písmo	rukopisů	a	úředních	písemností.	
epigrafice	a	písmu	nápisů	je	věnována	zvláštní	kapitola.

srovnání	této	charakteristiky	paleografie	s	novějšími	zahraničními	definicemi	
ukazuje	v	obecné	úrovni	na	zásadní	shodu.	v	německé	oblasti	karin	schneide-
rová	vymezuje	paleografii	jako	vědu,	která	sleduje	vývoj	písma	na	dochovaných	
památkách.4)	Podobně	i	Bernhard	Bischoff	vidí	úkoly	paleografie	ve	zkoumání	dějin	
písma,	ve	čtení	a	dataci	starých	textů.5)	současná	ruská	badatelka	ljudmila	kisele-
vová	se	také	shoduje	s	tímto	vymezením	–	paleografie	zkoumá	písmo	knižní,	písmo	
dokumentů	i	písmo	nápisů.	Písemné	památky	datuje,	místně	určuje	a	popisuje.6)	ve	
francouzsko-belgické	oblasti	přistupují	podobně	k	paleografii	jacques	stiennon7)	
a	Françoise	Gasparri,	která	vystupuje	velmi	důrazně	pro	jednotu	disciplíny,	zabý-
vající	se	písmem,	a	proti	oddělování	paleografie,	kodikologie,	epigrafiky,	diploma-
tiky,	papyrologie.8)	albert	derolez	se	od	těchto	všeobecně	rozšířených	stanovisek	
poněkud	odlišuje.	Zdůrazňuje	totiž	především	úkoly	paleografie	při	dataci	a	loka-
lizaci	písemných	památek.	vůči	směřování	paleografie	ke	specifickému	odvětví	kul-
turních	dějin	–	totiž	k	dějinám	písma	–	je	značně	kritický.	klade	důraz	na	tradiční	
popisnou	metodu	a	morfologickou	analýzu	písma.9)	nicméně	ani	on	není	stoupen-
cem	omezení	paleografie	pouze	na	písma	rukopisů.

Poněkud	pestřejší	obraz	poskytuje	sledování	názorů	starších	paleografů	v	česko-
slovenském	prostoru.	Pro	G.	Friedricha,	autora	nejstarší	české	paleografické	příručky,	
je	paleografie	„nauka	o	starých	písmech	a	jejich	vývoji“.10)	Protože	je	však	takový	před-
mět	příliš	obsáhlý,	dělí	se	o	něj	paleografie	s	příbuznými	disciplínami	–	epigrafi-
kou,	numismatikou,	sfragistikou.	nejblíže	má	k	epigrafice	–	avšak	epigrafická	písma	
jsou	spíše	rytá	či	tesaná	do	tvrdých	látek,	ne	psaná,	a	k	diplomatice.	diplomatika	se	

1)	 jako	zdroj	možných	přístupů	srov.	eds.	janet	Bately	–	Michelle	P.	Brown	–	jane	
roberts	–	julian	Brown,	What	is	palaeography?	in:	a	palaeographer’s	view,	
london	1993,	s.	47–51,	Gerhardt	Powitz:	Was	vermag	Paläographie?	in:	urkun-
densprachen	im	germanisch-romanischen	Grenzgebiet,	eds.	kurt	Gärtner	–	
Günter	Holtus,	Beiträge	zum	kolloquium	am	5./6.	oktober	in	trier,	Mainz	
1998	(trierer	Historische	Forschungen	35),	s.	233–251.

2)	 co	je	písmo?	Písmo	lze	chápat	jako	systém	znaků	vyjadřujících	sdělení.	Má	velmi	
těsný	vztah	k	lidské	řeči	–	ta	vyjadřuje	sdělení	pomocí	systému	zvuků.	Podle	
některých	autorů	lze	písmo	chápat	jako	systém	znaků,	vyjadřujících	zvuky	řeči	
a	gramatické	vztahy	(srov.	s	využitím	zahraniční	literatury	stanislav	Polák,	stu-
dium	novověkého	písma,	vlastivědný	sborník	Podbrdska	7,	1973,	s.	12.)	to	však	
platí	v	plném	rozsahu	o	písmu	slabičném	nebo	hláskovém.	existují	však	i	písma	
obrázková,	založená	na	tom,	že	určitý	znak	vyjadřuje	určitý	pojem.	Zvuková	
stránka	vyjádření	zde	nehraje	roli.	tento	způsob	vyjadřování	je	patrně	starší	než	
slabičné	a	hláskové	systémy,	je	však	využíván	i	v	současnosti	(z	písem	moderních	
národů	je	patrně	nejznámější	čínské	znakové	písmo).	latinské	písmo,	jemuž	je	
věnována	tato	práce,	je	písmem	hláskovým:	jednotlivá	písmena	vyjadřují	jednot-
livé	hlásky.

3)	 ivan	Hlaváček	–	jaroslav	kašpar	–	rostislav	nový,	vademecum	pomocných	
věd	historických,	Praha	2002	(4),	s.	26–29.

4)	 karin	schneider,	Paläographie	und	Handschriftenkunde	für	Germanisten,	
tübingen	1999,	s.	13.	srov.	také	G.	Powitz,	Was	vermag	Paläographie?

5)	 B.	Bischoff,	Paläographie	des	römischen	altertums	und	des	abendländischen	
Mittelalters,	Berlin	1986	(2),	s.	17–19.

6)	 ljudmila	i.	kiseleva,	Pismo	i	kniga	v	zapadnoj	jevrope	v	srednije	veka,	sankt-
Peterburg	2003,	s.	9–10.

7)	 j.	stiennon,	Paléographie	du	Moyen	age,	Paris	1991	(2),	s.	27,	68.
8)	 Françoise	Gasparri,	introduction	à	l‘histoire	de	l‘écriture,	turnhout	1994,	

s.	5.
9)	 albert	derolez,	the	Palaeography	of	Gothic	Manuscript	Books,	cambridge	

2003,	s.	1–28.
10)	Gustav	Friedrich,	učebná	kniha	paleografie	latinské,	Praha	1898,	s.	1–2.
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však	zajímá	o	listinu	spíše	po	vnitřní	stránce,	písmo	pro	ni	není	hlavním	zájmem.	
o	půl	století	později	slovenský	paleograf	a.	Húščava	definoval	paleografii	prak-
ticky	stejně.	Pomocí	použitého	materiálu	ji	také	vymezil	vůči	epigrafice.	odmítl	
dělení	paleografie	podle	typů	materiálu	na	diplomatickou,	epigrafickou,	knižní	
apod.,	neboť	za	určující	považoval	morfologii	liter.11)	na	vydání	jeho	příručky	rea-
goval	programovým	článkem	P.	spunar.12)	soustředil	se	především	na	speciální	
úkoly	české	paleografie,	nicméně	z	článku	je	patrné,	že	paleografii	vidí	jako	sle-
dování	dějin	písma	v	kontextu	kulturních	dějin	a	že	nevylučuje	z	oblasti	jejího	
zájmu	písmo	knižní	ani	dokumentární.	o	několik	let	později	viděl	brněnský	pro-
fesor	pomocných	věd	historických	jindřich	Šebánek13)	předmět	paleografie	v	nej-
širším	smyslu	ve	studiu	vývoje	písma	v	rámci	vývoje	společnosti.	v	praxi	však	svá	
skripta,	věnovaná	latinské	paleografii,	omezil	na	knižní	písma	a	písma	dokumentů	
přenechal	diplomatice.14)

tato	poměrně	značná	shoda,	pokud	jde	o	nejobecnější	charakteristiku	disci-
plíny,	je	doprovázena	prakticky	úplným	souhlasem,	pokud	jde	o	označení	pale-
ografie	„latinská“.	adjektivum	latinský	znamená,	že	tato	paleografie	se	zabývá	
latinským	písmem,	podobně	jako	jiné	paleografie	se	věnují	dalším	písmům.	
Zásadní	souhlas	vládne	i	v	názoru	na	okruhy	písem,	jimiž	se	má	paleografie	
zabývat	–	vylučování	nápisového,	listinného	písma	se	nepokládá	za	vhodné.	ve	
skutečnosti	však	má	proklamace	zájmu	o	veškeré	písmo	značně	teoretický	cha-
rakter	–	nápisové	písmo	je	ponecháno	epigrafice,	případně	numismatice	a	sfra-
gistice	(nakolik	jde	o	texty	na	pečetích	a	na	mincích).

je	to	zcela	pochopitelné	i	na	obecnější	úrovni.	vždy	lze	vytvořit	logickou	abs-
traktní	klasifikaci,	v	praxi	však	vývoj	vědeckých	disciplín	probíhá	jinak.	vědu	a	její	
rozvoj	není	možné	plánovat	jinak	než	velmi	nepřímo	a	v	hrubých	rysech.	jistě,	
k	plánování	docházelo	a	stále	se	různými	způsoby	provádí	–	jedním	extrémem	
je	přímé	direktivní	určování	postupů,	potřebného	času	i	budoucích	výsledků,	
druhým	potom	nepřímé	ovlivňování	pomocí	dotací,	účelově	vázaných	na	určité	
směry	výzkumu	či	určitá	témata.	v	praxi	však	probíhá	vše	velmi	živelně	–	nadějné	
objevy	kolem	sebe	soustřeďují	další	aktivitu,	kolem	zjištěných	fakt	se	začínají	for-
movat	nové	specializace	ve	chvíli,	kdy	objem	dat	dosáhne	patřičné	výpovědní	hod-
noty.	Přitom	se	ovšem	zpočátku	nikdo	neřídí	tím,	jak	by	se	měla	taková	speciali-
zace	správně	nazývat	a	jak	být	zařazena	do	logické	struktury	již	existujících	věd.	
dostane	nějaké	jméno,	protože	je	třeba	ji	nějak	nazvat	–	pokud	možno	stručně,	
a	funguje.	teprve	poté	přichází	chvíle	klasifikace;	disciplínu	čeká	teoretická	reflexe,	
definice,	vymezení	vůči	ostatním	oborům,	začlenění	do	existujícího	systému.	tímto	

procesem	však	nemusí	projít	jenom	jednou	a	už	provždy	–	s	každým	přesunem	
důrazu	na	nový	pramen	či	postup	se	tento	děj	může	opakovat.15)

Paleografie	není	nijak	zvláštním	případem.	vyrostla	z	praktických	potřeb	práce	
se	starými	texty	–	především	listinami	–	a	měla	tudíž	velmi	blízko	k	diplomatice.	
samostatný	rozvoj	diplomatiky	v	19.	století,	rozvoj	a	formování	dalších	disciplín	–	
numismatiky,	epigrafiky,	sfragistiky	–	zatlačovaly	paleografii	do	zbývajícího,	ještě	
„neobsazeného“	prostoru;	v	něm	zbývaly	rukopisy	(jejich	disciplína	–	kodikolo-
gie	–	se	ještě	samostatně	nekonstituovala)	a	práce	s	textem,	blízká	spíše	filologům.	
v	moderní	době	se	začal	ztrácet	i	tento	prostor,	rukopisy	se	staly	předmětem	bádání	
kodikologie.	opětovné	nároky	paleografie	na	zkoumání	„veškerého“	písma	jsou	teo-
reticky	naprosto	jasné	a	logické,	ale	v	praxi,	ve	spleti	speciálních	disciplín,	zabývají-
cích	se	různými	typy	pramenů	včetně	případného	písma,	které	se	na	nich	objevuje,	
málo	funkční.	teoreticky	je	věc	vyřešena	–	paleografie	hraje	roli	prostřednice	pro	
další	disciplíny	všude	tam,	kde	je	práce	s	pramenem	podmíněna	písmem.	v	praxi	
se	však	omezuje	především	na	oblast	knižních	a	dokumentárních	písem	a	pomáhá	
si	argumentem	o	tzv.	„paleografických	psacích	látkách“	–	měkkých	plochých	hmo-
tách	typu	pergamenu	či	papíru,	na	něž	se	písmo	nanáší.	to	umožňuje	nechat	písmo	
nápisů,	písmo	na	mincích	a	pečetích	jeho	osudu.	to	však	není	konec	problému.	Pale-
ografie	se	také	vyrovnává	s	novým	směřováním	historiografie	v	moderní	době:	s	kul-
turními	dějinami,	dějinami	mentalit.	otvírá	se	tak	prostor	jednak	pro	vyrovnání	se	
s	dalšími	disciplínami,	především	grafologií,	jednak	pro	rozšiřování	studia	písma,	
nakolik	se	stává	součástí	poznání	kultury	a	mentality.	dějiny	písma	začínají	směřo-
vat	k	dějinám	psaní.	Paleografie	zde	stojí	před	téměř	nekonečným	prostorem,	neboť	
poznání	dějin	do	značné	míry	stojí	na	„psaném“,	a	to	vše	by	nyní	mělo	být	její	věcí?	
východisko	se	hledá	v	opětovném	striktním	soustředění	na	písmo	„o	sobě“	a	jeho	
vývoj	–	především	na	sledování	morfologických	změn	liter.	tím	se	paleografie	sice	
vrací	do	prostoru,	který	je	jí	vlastní,	který	nemusí	sdílet	s	žádnou	další	disciplínou	–	
na	rozdíl	od	práce	s	některými	specifickými	typy	materiálu,	avšak	takto	omeze-
ným	studiem	určitého	jevu	–	písma	–	bez	přihlédnutí	ke	kontextu,	v	němž	fungo-
val	a	v	němž	se	vyvíjel,	nepochybně	velmi	ztrácí	jako	historická	disciplína.

	 1.	2.	 PaLeoGRaFIe	a	dIPLomatIka

vztah	paleografie	a	diplomatiky	byl	od	počátků	velmi	blízký	–	studium	písma	tvo-
řilo	jednu	z	důležitých	součástí	rozboru	listin.	Problematickým	se	stal,	když	se	na	
jedné	straně	tzv.	sickelova	metoda	(srovnávání	písma	a	stylu)	stala	standardním	
postupem	při	práci	s	diplomatickými	písemnostmi,	a	na	druhé	straně	se	rozvíjelo	
studium	písma	rukopisů	a	literárních	textů	vůbec,	prováděné	namnoze	filology.	
objevila	se	tendence	přenechat	písmo	dokumentů	diplomatice,	zájem	paleografie	
se	přesouval	k	neúředním	písemnostem.	tento	přístup	v	poslední	době	poněkud	

11)	alexander	Húščava,	dejiny	a	vývoj	nášho	písma,	Bratislava	1951,	s.	13–16.
12)	Pavel	spunar,	nynější	stav	latinské	paleografie	u	nás	a	její	úkoly,	lF	78,	1954,	

s.	66–75.
13)	k	tomu	srov.	též	jiří	Pražák	–	jindřich	Šebánek	a	česká	paleografie,	str	16,	

1977,	s.	99–115.	v	souhlasu	s	l.	traubem	směroval	Šebánek	paleografii	ke	kniž-
ním	písmům,	písmo	dokumentů	přiřazoval	diplomatice.

14)	j.	Šebánek,	Základy	pomocných	věd	historických	1.	latinská	paleografie,	Praha	
1960	(2),	s.	17.

15)	výrazným	příkladem	jsou	zde	diskuse	kolem	novověké	paleografie	a	zejména	
kolem	novověké	diplomatiky.	rozšíření	zájmu	na	novověký	materiál	následně	vyvo-
lalo	teoretické	diskuse	o	podstatě	i	vhodném	názvu	případných	nových	disciplín.
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ustoupil,	v	rámci	paleografie	se	studují	i	dokumentární	písma.	není	nejmenší	
důvod,	proč	by	písmo	úředních	písemností	mělo	být	z	paleografie	vyčleňováno;	
jeho	odlišnost	od	knižního	písma	může	být	dobrým	důvodem	ke	specializaci	pale-
ografa,	avšak	nikoli	k	vyčlenění	materiálu	z	rámce	disciplíny.

	 1.	3.	 PaLeoGRaFIe	a	kodIkoLoGIe

vztah	paleografie	a	kodikologie	byl	opakovaně	sledován	i	v	české	vědecké	obci.	
jakmile	se	ve	2.	polovině	20.	století	začala	tato	disciplína	osamostatňovat,	bylo	její	
vymezení	vůči	paleografii	velmi	aktuální.	Předmětem	kodikologie	byla	rukopisná	
kniha	(kodex)	neúředního	charakteru.	Měla	být	zkoumána	ve	všech	aspektech;	
písmo	je	u	rukopisu	velmi	důležitým	znakem.	nadto	se	v	několika	předchozích	dese-
tiletích	paleografie	dost	výrazně	orientovala	na	studium	knižních	písem.	ke	vztahu	
těchto	dvou	disciplín	se	v	českém	prostředí	vyjádřili	především	P.	spunar	a	jiří	
Pražák.	spunar16)	na	základě	sledování	odlišných	přístupů	vzešlých	ze	studia	kniž-
ních	písem	a	z	prací	„nové	francouzské	paleografické	školy“	(jean	Mallon	a	další)	
navrhl	definici	paleografie,	která	bere	v	úvahu	rozličné	typy	písemných	památek	
i	důležitost	společenského	kontextu	pro	vývoj	písma,	i	to,	že	výsledky	paleogra-
fického	studia	mohou	být	využity	dalšími	vědami,	zabývajícími	se	písemnostmi.	
j.	Pražák	se	otázkou	zabýval	opakovaně	v	70.17)	a	počátkem	80.	let,18)	také	v	souvis-
losti	s	publikováním	kodikologických	skript	i.	Hlaváčka.19)	Zdůraznil,	že	paleografie	
je	nyní	chápána	jako	univerzální	věda	o	písmu	a	jeho	vývoji,	která	se	již	nesoustřeďuje	
jen	na	knižní	písma.	kodikologie	je	samostatná	disciplína,	není	součástí	paleografie.	
naopak	by	se	ale	o	paleografii	dalo	uvažovat	jako	o	pomocné	disciplíně	kodikolo-
gie,	sledující	písmo	rukopisů.	tomuto	omezení	paleografie	však	brání	její	definování	
jako	vědy,	zkoumající	vývoj	písma	v	celé	šíři.	kodikologie	může	využít	paleografic-
kých	výsledků	v	oblasti	knižních	písem;	paleografie	však	není	její	součástí.

	 1.	4.	 PaLeoGRaFIe	a	ePIGRaFIka	20)

odčlenění	těchto	dvou	disciplín	je	dáno	především	technickými	předpokla-	
dy.	epigrafika	se	soustřeďuje	na	zkoumání	nápisů	včetně	jejich	písma;	jde	
o	písmo	vytvořené	většinou	na	určitých,	tzv.	epigrafických	látkách	–	vesměs	

jde	o	pevné	materiály	jako	kámen,	kov,	dřevo	apod.	tomu	odpovídá	i	způsob	
provedení	nápisu,	který	bývá	ryt,	tesán,	odléván,	vyřezáván,	případně	malo-
ván	štětcem.

	 1.	5.	 PaLeoGRaFIe	a	PaPyRoLoGIe	21)

Papyrologie	je	poměrně	mladá	disciplína,	přiřazovaná	k	vědám	o	antickém	staro-
věku.	soustřeďuje	se	především	na	texty	psané	na	specifické	psací	látce	–	papyru,	
jazykově	jde	namnoze	o	texty	řecké	a	latinské,	případně	koptské.	s	paleografií	ji	
spojuje	pramenný	materiál,	písmo	je	však	jen	jedním	z	prvků,	které	sleduje.

	 1.	6.	 PaLeoGRaFIe,	GRaFoLoGIe,22)
	 	 PísmoznaLectví

Grafologie	si	získala	v	minulosti	částečně	pověst	pseudovědecké	disciplíny.	tato	
skepse	není	zcela	oprávněná.	Podobně	jako	se	lidská	psychika	a	její	stav	projevuje	
v	nejrůznějších	oblastech	chování	a	vůbec	lidské	činnosti,	projevuje	se	i	v	písmu.	
nakolik	je	tedy	grafologie	chápána	jako	psychologie	písma,	natolik	je	její	bádání	
zcela	korektní	a	nevědeckost	mu	nelze	vyčítat.	jinou	otázkou	jsou	různé	hojně	
vydávané	populární	grafologické	práce,	které	porušují	základní	metodické	po-	
stupy	grafologie	a	na	základě	izolovaných	znaků	v	písmu,	bez	znalosti	širšího	kon-
textu,	v	němž	písmo	vzniklo,	především	bez	znalosti	základních	údajů	o	osobě	
pisatele,	vyslovují	kategorické	soudy	o	rysech	osobnosti	autorů	komentovaných	
ukázek	písma.	ve	čtenáři	však	ukázkami	písma	a	komentáři	vytvářejí	dojem,	že	
vše	o	určité	osobě	lze	zjistit	jen	na	základě	písma	a	že	to	čtenář	dokáže	obdobným	
způsobem	sám.	Přitom	mu	neposkytují	nezbytné	doplňující	informace	o	pisatelích.	

16)	Pavel	spunar,	kodikologie	a	paleografie	1,	lF	83,	1960,	s.	244–248;	84,	1961,	
s.	140–143.

17)	j.	Pražák,	kodikologie,	její	postavení,	metoda	a	úkoly,	str	13,	1974,	s.	3–18.
18)	týž,	k	pojetí	kodikologie,	str	19,	1980,	s.	123–141.
19)	ivan	Hlaváček,	Úvod	do	latinské	kodikologie,	Praha	1978.
20)	Příručku	české	epigrafiky	připravuje	v	současné	době	jiří	roháček	z	Ústavu	

dějin	umění	av	Čr.	Zatím	publikoval	praktický	stručný	úvod	do	epigrafiky,	
určený	pracovníkům	památkové	péče.	jiří	roháček,	epigrafika	v	památkové	
péči,	Praha	2007.

21)	v	češtině	srov.	nově	růžena	dostálová	–	radislav	Hošek	–	Gabriella	Messeri	
–	Wolf	B.	oerter	–	rosario	Pintaudi,	Papyrologie	(řecká,	latinská,	koptská),	
Praha	2006,	zvl.	s.	14–16.

22)	Grafologických	prací	je	řada,	ze	starších	srov.	např.	josef	Petera,	Úvod	do	
soudní	a	kriminální	grafologie,	Praha	1947.	speciálně	k	paleografii	stanislav	
Polák,	Grafologie	a	její	význam	pro	paleografii,	saP	35,	1985,	s.	398–485.	Polák	
na	s.	462	uvádí	některé	příklady	ahistorického	nevhodného	užití	grafologických	
postupů	na	středověká	písma.	Zároveň	však	vidí	určité	možnosti	pro	grafologii	
v	předpokladu,	že	písmo	může	odrážet	i	skupinovou	mentalitu,	nikoli	jen	psy-
chiku	jednotlivce.	Historické	kaligrafické	typy	písma	lze	potom	grafologicky	
interpretovat	jako	výrazy	určité	skupinové	mentality	období,	v	němž	vznikly	
a	byly	používány	(tamtéž,	s.	462–463).	sotva	ovšem	tak	zjednodušeně,	jak	se	
o	to	pokusila	Bernadette	lécureux,	art,	pensée,	écriture.	évolution	parallèle	
de	leurs	formes,	Paris	1982.	autorka	v	podstatě	sleduje	grafologicky	písmo	jed-
notlivých	období	až	do	let	1870–1914,	vždy	na	několika	stránkách,	a	formuluje	
charakteristiku	doby.
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Podobně	problematické	jsou	i	různé	grafologické	slovníky,	které	uvádějí	výklad	
jednotlivých	grafických	znaků	vytržených	z	kontextu,	nadto	někdy	i	bez	ohledu	
na	některé	kulturně	podmíněné	jevy,	například	odlišné	tvary	písma	v	různých	
zemích,	dané	odlišnou	školní	předlohou	pro	výuku	psaní.

korektní	grafologický	postup	vyžaduje	studium	písma	v	kontextu	doplňu-
jících	údajů	o	pohlaví,	věku	a	vzdělání	pisatele.	jednotlivé	znaky	v	písmu	ne-
jsou	sledovány	izolovaně,	neboť	v	různém	kontextu	mohou	nabývat	různého	
významu.	některé	údaje	nelze	na	základě	písma	zjistit.	například	není	možné	
určit	podle	písma	pohlaví	pisatele,	jakkoli	se	v	běžném	povědomí	traduje	pojem	
„typicky	ženské	písmo“.

dalším	problémem	je	to,	že	paleograf,	zvláště	pokud	se	zabývá	středově-
kými	písmy,	nepracuje	s	více	méně	spontánně	psanými	individuálními	rukopisy,	
ale	převážně	s	kreslenými	písmy,	vytvářenými	profesionálními	písaři.	velká	vět-
šina	textů,	které	se	dochovaly	do	současnosti,	byla	psána	profesionály	pro	veřej-
nost.	tím	jsou	charakteristické	znaky	osobního	rukopisu	do	značné	míry	setřeny.	
nadto	jsou	jen	málokdy	k	dispozici	potřebné	doplňující	údaje,	velká	část	textů	je	
z	hlediska	písaře	anonymních.

Možnosti,	jak	využít	grafologie	v	paleografickém	zkoumání,	jsou	tedy	velmi	
omezené.	některé	dílčí	poznatky	o	proměnách	individuálního	rukopisu	lze	v	ome-
zené	míře	využít	při	rozlišování	jednotlivých	písařských	rukou.	Mezi	ně	patří	
postřeh,	že	nejstabilnější	části	písmen	jsou	ve	středním	prostoru	pro	psaní;	zato	
relativně	snadno	lze	změnit	tvar	dříků	a	smyček,	vybíhajících	k	dotažnicím,	
i	sklon	písma.	střední	část	písma	se	však	mění	poměrně	obtížně	a	pisatel	zpravi-
dla	dokáže	změnu	dodržovat	jen	krátkodobě.

Pokud	jde	o	postupy	soudních	znalců	písma,23)	zde	má	paleografie	styčný	bod	
při	určování	písařských	rukou.	Písmoznalec	však	při	zjišťování	totožnosti	ruko-
pisu	pracuje	zpravidla	s	psaným	písmem;	písmo	kreslené	–	a	sem	v	moderní	době	
patří	i	tzv.	hůlkové	písmo	–	je	považováno	za	obtížně	určitelné	až	neurčitelné.	
a	právě	s	kreslenými	písmy	paleograf	většinou	pracuje.

	 2.	 PřeHLed	vývoje	oBoRu	24)

	 2.	1.	 oBecný	PřeHLed	vývoje

	 2.	1.	1.	 PoČátky,	vývoj	do	zaČátku	19.	stoLetí

výraz	paleografie	se	sice	objevil	teprve	roku	1708,	kdy	ho	použil	benediktin	
z	kongregace	sv.	Maura	v	Paříži	Bernard	de	Montfaucon	–	vydal	tehdy	dílo	
Palaeographia	graeca	sive	de	ortu	et	progressu	litterarum	–	avšak	počátky	
paleografie,	věcně	vzato,	spadají	zhruba	do	stejné	doby	jako	počátky	diplo-
matiky.	souvislost	je	zde	zcela	logická	–	písmo	hrálo	při	posuzování	pravosti	
starých	listin	důležitou	roli.	Práci	jeana	Mabillona	de	re	diplomatica	libri	sex	
z	roku	1681	lze	proto	považovat	za	zakladatelskou	nejen	pokud	jde	o	diploma-
tiku,	ale	i	o	paleografii.	Mabillon	rozlišuje	písmo	knižní	(scriptura	litteraria)	
a	písmo	listinné	(scriptura	diplomatica).	vzhledem	k	zaměření	svého	spisu	–	
šlo	o	rozbor	nejstarších	listin	benediktinského	opatství	saint-denis	u	Paříže	–	
se	věnuje	především	listinnému	písmu.	v	rámci	listinného	písma	rozlišuje	řím-
ské	písmo	–	romana	vetus	–	a	ještě	další	typy	–	gothica,	saxonica,	langobar-
dica	a	francogallica	čili	merovingica.	Považuje	je	za	zcela	samostatné	typy,	
odlišné	od	římského	písma.	Podle	jeho	názoru	byly	výtvorem	národů,	po	nichž	
je	nazývá.	neužívá	však	ještě	souborného	označení	„národní	písma“.	Gótské,	
saské	a	langobardské	písmo	bylo	učenci	rozlišováno	již	před	Mabillonem,	jeho	
originálním	doplňkem	je	termín	„merovejské	písmo“.	Mabillon	zavedl	také	
pojem	„karolina“	pro	písmo,	které	podle	jeho	názoru	vzniklo	z	merovejského	
písma	a	římského	písma	za	vlády	karla	velikého.	naopak	Montfaucon	se	ve	
své	práci	zabýval	spíše	knižním	písmem;	věnoval	velkou	pozornost	sledování	
vývoje	jednotlivých	liter.	Pět	let	po	Moutfauconově	spisu,	roku	1713,	vyšla	
zásadní	práce	itala	scipione	Maffeiho.	ten	odmítl	samostatná	národní	písma;	
rozlišil	pouze	tři	druhy	jednoho	a	téhož	římského	písma	–	majuskulu,	minus-
kulu	a	kurzivu.	vše	ostatní	jsou	různé	varianty	těchto	tří	základních	druhů.	
Představa	kontinuálního	vývoje	latinského	písma	byla	zpočátku	považována	
za	velmi	kontroverzní.25)	avšak	vlivnou	příručkou	druhé	poloviny	18.	století	se	
stal	francouzský	„nouveau	traité	de	diplomatique“,	vytvořený	opět	benedik-
tiny	–	charlesem	Françoisem	toustainem	a	rené	Prosperem	tassinem	(vyšel	

23)	srov.	josef	Petera	–	ota	Borský,	Úvod	do	studia	písmoznalectví,	Praha	1975.	
josef	Petera,	Úvod	do	soudní	a	kriminální	grafologie.	Praha	1947.

24)	stručné	informace	o	vývoji	paleografie	v	jednotlivých	oblastech	evropy	srov.	
též	un	secolo	di	paleografia	e	diplomatica	(1887–1986).	Per	il	centenario	dell’	
studio	di	paleografia	dell’università	di	roma,	eds.	armando	Petrucci	–	alessan-
dro	Pratesi,	roma	1988.

25)	k	tomu	více	Françoise	Gasparri,	Pour	une	terminologie	des	écritures	latines,	
codices	manuscripti	1976,	s.	16–25.
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roku	1748	a	1765).	tito	autoři,	stejně	jako	Maffei,	považovali	tzv.	národní	písma	
za	deriváty	římského	písma,	modifikované	v	každé	oblasti	podle	kulturních	
poměrů.	rozlišovali	kapitálu,	unciálu,	polounciálu	a	kurzívu.	toto	dílo	bylo	
pod	názvem	„neue	lehrgebäude	der	diplomatik“	překládáno	do	němčiny;	
ovlivnilo	velmi	široký	okruh	tehdejších	učenců.	ve	2.	polovině	18.	století	se	
paleografie,	byť	opět	ve	spojení	s	diplomatikou,	začala	prosazovat	na	univer-
zitách.	vznikaly	další	příručky.26)	Profesor	diplomatiky	v	Göttingen	johann	
christoph	Gatterer	se	pokusil	výklad	o	písmu,	stejně	jako	o	listinách,	výrazně	
systematizovat	(abriss	der	diplomatik,	Göttingen	1798).	jeho	nástupce	carl	
traugott	Gottlob	schöneman	(versuch	eines	vollständigen	systems	der	allge-
meinen,	besonders	älteren	diplomatik,	Göttingen	1801)	systemizoval	poně-
kud	umírněněji,	zdůrazňoval	samostatnost	diplomatiky	a	paleografie	jako	
nezávislých	disciplín.

	 2.	1.	2.	 nové	ImPuLzy	v	19.	stoLetí

v	19.	století	dochází	ke	vzniku	specializovaných	učilišť	a	pracovišť,	k	vydávání	
technicky	vyhovujících	faksimilových	edic,	a	na	sklonku	století	konečně	k	uvol-
nění	dosavadní	úzké	vazby	mezi	paleografií	a	diplomatikou.	důležitým	technic-
kým	podnětem	pro	další	rozvoj	oboru	v	19.	století	se	stal	vynález	fotografie.	tím	
bylo	umožněno	jak	studium	písma	na	základě	přesnějších	vyobrazení,	tak	vydá-
vání	kvalitnějších	reprodukcí.

Počátek	19.	století	znamenal	nové	podněty,	vycházející	opět	z	Francie.	Za	revo-
luce	sice	zanikla	centra	jako	byl	benediktinský	klášter	saint-Germain-des-Près,	ale	

vznikla	nová.	roku	1821	byla	založena	ecole	des	chartes,	sloužící	výchově	archi-
vářů	a	knihovníků.	Byly	publikovány	další	výukové	pomůcky	i	edice.27)	Paleogra-
fie	již	přestávala	být	úzce	vázána	na	diplomatiku.28)	významný	paleograf	a	znalec	
středověkých	rukopisů	léopold	delisle	vedl	v	letech	1874–1905	pařížskou	národní	
knihovnu,	která	byla	tehdy	významným	střediskem	paleografického	bádání.

Zhruba	ve	stejné	době	emile	chatelain	vydával	Paléographie	des	classiques	
latins	(Paříž	1884–1900),	jinak	se	věnoval	výzkumu	unciály	a	polounciály.	sou-
hrnnou	příručku	francouzské	paleografie	vydal	Maurice	Prou	(Manuel	de	palé-
ographie	latine	et	française,	poprvé	roku	1882),	stejně	jako	tři	svazky	faksimilí	
(recueil	de	facsimilés	d’écritures,	1892,	1896,	1904).29)

ve	2.	polovině	19.	století	došlo	k	velkému	rozvoji	paleografických	studií	také	v	itá-
lii.30)	existovalo	zde	více	důležitých	center	oboru.	v	roce	1857	byla	ve	Florencii	
založena	scuola	di	paleografia	e	diplomatica.	cesare	Paoli	zde	roku	1883	poprvé	
vydal	příručku	paleografie	a	diplomatiky,	která	pak	byla	vícekrát	reeditována	
a	na	sklonku	19.	století	byla	přeložena	do	němčiny.31)	až	do	vydání	práce	jeana	
Mallona	Paléographie	romaine	roku	1952	(Madrid)	byla	vynikající	prací	o	římské	
paleografii	kniha	luigi	schiaparelliho	la	scrittura	latina	nell’eta	romana,	como	
1921.	na	univerzitě	v	římě	založil	roku	1887	ernesto	Monaci	paleografický	kabi-
net;	začal	s	c.	Paolim	vydávat	od	roku	1883	archivio	paleografico	italiano.	ve	
vatikánu	byla	specializovaná	škola	založena	krátce	po	otevření	zdejšího	archivu	
vědeckému	bádání,	roku	1884.32)	do	jejího	čela	byl	postaven	würzburský	profesor	
joseph	Hergenröther.	vatikánský	archiv	vedl	v	letech	1895–1911	kardinál	Franz	
ehrle;	spolu	s	Paulem	libaertem	vydával	faksimilovou	edici	specimina	codicum	
latinorum	vaticanorum.33)	dalším	významným	vydavatelem	faksimilí	byl	domi-
nikán	Bruno	katterbach.34)

26)	tak	clavis	diplomatica	od	hannoverského	knihovníka	Baringa	(1737),	lexicon	
diplomaticum	od	joh.	ludolfa	Walthera	(ulm	1756).

27)	jako	výuková	pomůcka	vznikla	práce	natalise	de	Wailly	elements	de	paléo-
graphie,	Paris	1838	(dílem	šlo	o	výtah	z	maurinské	práce,	ale	doplněný	vyni-
kajícími	obrazovými	přílohami).	roku	1839	vyšla	Paléographie	des	chartes	et	
des	manuscrits	du	Xie	au	Xviie	siècle	od	louise	alphonse	chassanta,	která	
byla	ještě	později	reeditována	(do	roku	1885	ještě	sedmkrát).	Zdobené	ruko-
pisy	začal	vydávat	auguste	de	Bastard	d’estang	(Peintures	et	ornements	des	
manuscrits	classés	dans	un	ordre	chronologique).	v	letech	1839–1841	vyšla	
v	Paříži	ve	čtyřech	svazcích	Paléographie	universelle,	která	se	neomezovala	
jen	na	okruh	latinského	písma.	autorem	textu	byl	champollion-Figéac.	další	
velká	sbírka	faksimilí	vyšla	v	letech	1880–1887,	jako	recueil	des	facsimilés	
à	l’usage	de	l’ecole	des	chartes,	od	roku	1887	vydával	léopold	delisle	album	
paléographique	ou	recueil	des	documents	importants	relatifs	à	l’histoire	et	
à	la	littérature	nationales,	obsahující	faksimile	dokumentů	od	5.	století	n.	l.	
do	roku	1685.

28)	k	novějším	dějinám	oboru	ve	Francii	srov.	denis	Muzerelle,	un	siècle	de	palé-
ographie	latine	en	France.	in:	un	secolo,	roma	1986,	s.	131–158.

29)	další	důležité	práce	tohoto	typu:	j.	Flammermont,	album	paléographique	du	
nord	de	la	France,	lille	1896;	F.	Galabert,	album	de	paléographie	et	de	diplo-
matique.	Facsimilés	des	documents	relatifs	à	l’histoire	du	midi	de	la	France,	
toulouse-Paris	1912–1913.	jean	Mallon	–	robert	Marichal	–	charles	Perrat,	
l’écriture	latine	de	la	capitale	romaine	à	la	minuscule,	Paris	1939.	Musée	des	
archives	nationales,	Paris	1872.	Musée	des	archives	départementales,	Paris	
1878.

30)	o	tom	srov.	armando	Petrucci,	la	paleografia	latina	in	italia	della	scuolaposi-
tiva	al	secondo	dopoquerra.	in:	un	secolo,	roma	1986,	s.	21–36.	Paola	supino	
Martini,	la	paleografia	latina	in	italia	da	Giorgio	cencetti	ai	giorni	nostri,	
tamtéž,	s.	37–80.

31)	Grundriss	zu	vorlesungen	über	lateinische	Palaeographie	und	urkundenlehre	
1–3,	innsbruck	1883.	Paleografii	je	věnován	první	a	částečně	druhý	díl.

32)	srov.	Giulio	Batelli,	la	scuola	di	paleografia,	diplomatica	e	archivistica	presso	
l’archivio	vaticano.	in:	un	secolo,	s.	1–19.

33)	Bonn	1912.
34)	exempla	scripturarum	1–3,	città	del	vaticano	1928–1965	(spolu	s	augustem	

Pelzerem	a	karlem	silva-taroucou).
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německo	35)	a	Rakousko
v	německu	bylo	velkým	impulzem	založení	Gesellschaft	für	ältere	deutsche	
Geschichtskunde	roku	1819.	spolupráce	na	edičním	podniku	této	společnosti	
–	Monumenta	Germaniae	historica	36)	–	s	sebou	nesla	také	potřebu	paleografic-
kého	studia.	Mezi	pracovníky	Monument	to	byl	Wilhelm	Wattenbach,	který	pub-
likoval	velké	množství	materiálu	ve	své	dosud	užívané	práci	schriftwesen	im	
Mittelalter	(3.	vyd.	1896).	Byl	také	autorem	příručky	anleitung	zu	der	lateinis-
chen	Paläographie	(Heidelberg	1866)	a	spolu	s	ředitelem	heidelberské	univer-
zitní	knihovny	karlem	Zangmeisterem	vydal	faksimilovou	edici	exempla	codi-
cum	latinorum	litteris	maiusculis	scriptorum	(1876).	Paleografii	se	věnoval	také	
další	pracovník	MGH,	Wilhelm	arndt,	autor	tabulové	edice	schrifttafeln	zur	er-
lernung	der	lateinischen	Paläographie	(ve	3.	vydání,	Berlin	1903,	byla	edice	roz-
šířena	Michaelem	tanglem	o	ukázky	listinného	písma).	významným	paleogra-
fem	sklonku	19.	a	počátku	20.	století	byl	mnichovský	profesor	ludwig	traube.37)	

Zabýval	se	knižním,	nikoli	listinným	písmem.	tento	příklon	ovlivnil	mnichov-
skou	paleografii	na	delší	dobu,	vedl	k	těsnějšímu	spojení	paleografie	s	filologií	
a	k	odklonu	od	diplomatiky.	důležité	jsou	především	traubeho	analytické	studie	
systémů	zkratek.38)	v	rakousku	měl	zásadní	význam	pro	rozvoj	paleografických	
studií	institut	für	österreichische	Geschichtsforschung,	založený	roku	1854	a	roku	
1874	reorganizovaný.	theodor	von	sickel,	druhý	ředitel	institutu	a	ředitel	rakous-
kého	historického	ústavu	v	římě,	vydával	už	v	letech	1858–1869	ve	vídni	Monu-
menta	graphica	medii	aevi	ex	archivis	imperii	austriaci	collecta.	další	a	význam-
nější	tabulovou	edici	vydal	společně	s	Friedrichem	von	sybelem:	kaiserurkun-
den	in	abbildungen,	Berlin	1880–1891.40)

v	anglosaské	oblasti	41)	byla	již	roku	1873	založena	Palaeographical	society,	zamě-
řená	na	vydávání	faksimilí,	které	od	roku	1873	vydávali	edward	a.	Bond,	vedoucí	
rukopisného	oddělení	Britského	muzea,	a	edward	M.	thompson,	ředitel	muzea.	
společnost	působila	do	roku	1894.	obnovena	byla	roku	1903	a	pokračovala	v	ediční	
činnosti	do	roku	1930.	od	roku	1893	opakovaně	a	v	rozšířené	podobě	vychází	dílo	
e.	M.	thompsona,	původně	článek	pro	encyclopaedia	Britannica,	pod	názvem	
Handbook	of	Greek	and	latin	Palaeography	(roku	1912	vyšlo	v	oxfordu	také	pod	
odlišným	názvem	–	jako	an	introduction	to	Greek	and	latin	palaeography).	vyšla	
řada	důležitých	faksimilových	edic.42)

	 2.	1.	3.	 20.	stoLetí

dvacáté	století	je	charakterizováno	intenzivní	mezinárodní	spoluprací	–	jednak	
vznikem	mezinárodních	projektů,	jednak	–	v	50.	letech	–	vytvořením	meziná-
rodního	paleografického	komitétu.

FRancIe
v	době	mezi	světovými	válkami	se	francouzští	paleografové	výrazně	zapojili	do	
prací	na	dvou	velkých	edičních	řadách:	v	rámci	mezinárodního	projektu	codi-
ces	latini	antiquiores,	původně	započatého	britským	paleografem	e.	a.	lowem,	
v	němž	měly	být	publikovány	ukázky	knižního	písma	do	roku	800,	a	chartae	
latinae	antiquiores,	které	analogicky	měly	obsahovat	dokumentární	písma,	také	
s	časovou	hranicí	v	roce	800.	na	konci	50.	let	byly	ve	Francii	započaty	práce	na	
katalogu	datovaných	rukopisů,	čímž	se	prosadila	tendence	koncentrovat	pale-
ografii	jen	na	písma	kodexů.	Z	organizačního	hlediska	bylo	velmi	podstatné,	
že	roku	1953	vznikl	mezinárodní	paleografický	výbor	(comité	internationale	
de	la	paléographie	latine),43)	v	němž	Francouzi	zaujali	výrazné	postavení.	již	na	
prvním	kongresu,	organizovaném	výborem	v	Paříži,	se	jednalo	o	dvou	oblas-
tech	–	katalogu	a	terminologii,	zaměřené	na	jednotlivé	typy	písma.	výsledkem	
byl	návrh	klasifikace	knižních	písem,44)	vytvořený	B.	Bischoffem	(do	karoliny	
včetně),	G.	lieftinckem	(gotická	písma)	a	G.	Batellim	(humanistické	písmo).	
katalog	datovaných	rukopisů	začal	být	vydáván	systematicky	podle	jednotlivých	

35)	k	novému	německému	bádání	srov.	elf	a.	overgauw,	Paläographie	und	kodi-
kologie	in	deutschland,	GlM	35,	1999,	s.	46–52.

36)	Základní	prací	o	dějinách	MGH	je	dosud	Harry	Bresslau,	Geschichte	der	Monu-
menta	Germaniae	Historica,	Berlin	1923.	nověji	též	Horst	Fuhrmann,	„sind	eben	
alles	Menschen	gewesen“.	Gelehrtenleben	im	19.	und	20.	jahrhundert	am	Beispiel	
der	Monumenta	Germaniae	Historica	and	ihrer	Mitarbeiter,	München	1996.

37)	srov.	johanne	autenrieth,	die	Münchener	schule.	ludwig	traube	–	Paul	
lehmann	–	Bernhard	Bischoff.	in:	un	secolo,	s.	101–130.

38)	nomina	sacra:	versuch	einer	Geschichte	der	christlichen	kürzung,	München	
1907	(roku	1967	znovu	přetištěno	v	darmstadtu).	soubor	traubeho	studií	k	paleo-
grafii	vydal	Paul	lehmann,	vorlesungen	und	abhandlungen	von	ludwig	traube	
1.	Zur	Paläographie	und	Handschriftenkunde,	München	1909.

39)	o	dějinách	institutu	srov.	práci	alphonse	lhotského	Geschichte	des	instituts	
für	österreichische	Geschichtsforschung,	Wien	1954.

40)	další	významné	tabulové	edice:	anton	chroust	(profesor	ve	Würzburku),	
Monumenta	palaeographica,	od	1899.	erich	Petzet	–	otto	Glauning,	deuts-
che	schrifttafeln	des	9.	bis	16.	jahrhunderts,	München-leipzig	1910–1930.

41)	vývojově	spojena	s	touto	oblastí	jsou	paleografická	studia	v	severní	americe,	
o	nich	srov.	richard	H.	rouse,	latin	paleography	and	manuscript	studies	in	
north	america.	in:	un	secolo,	s.	307–327.

42)	Facsimiles	of	national	manuscripts	of	england,	ed.	W.	B.	sanders,	southampton	
1865–1868.	Facsimiles	of	national	manuscripts	of	scotland,	ed.	c.	innes,	sout-
hampton	1867–1871.	Facsimiles	of	national	manuscripts	of	ireland,	j.	t.	Gilbert,	
dublin-london	1874–1884.	Facsimiles	of	anglo-saxons	manuscripts,	W.	B.	san-
ders,	southampton	1878–1884.

43)	o	dějinách	výboru	srov.	studii	emmanuella	Poulla	Histoire	du	comité	interna-
tional	de	paléographie	latine,	afd	50,	2004,	s.	207–220.	Pro	českého	čtenáře	
je	podstatné,	že	díky	členství	Pavla	spunara	se	zprávy	o	aktivitě	ciPl	objevo-
valy	v	listech	filologických.

44)	nomenclature	des	écritures	livresques	du	Xie	au	Xvie	siècle,	colloques	inter-
nationaux	du	cnrs,	sciences	humaines	4,	Paris	1954.
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zemí.	terminologie,	publikovaná	hned	roku	1954,	vzbudila	značnou	diskusi.	
Především	část	věnovaná	gotickým	písmům	se	setkala	s	kritikou,	neboť	lief-
tinck	vycházel	především	z	pramenů	nizozemské,	porýnské	a	severofrancouz-
ské	oblasti.	jeho	vymezení	jednotlivých	typů	proto	příliš	neodpovídalo	písmům	
z	jiných	regionů.	v	60.	letech	se	ve	Francii	objevil	zájem	o	pozdně	středověká	
a	raně	novověká	užitková	písma.45)

kromě	starších	center	výzkumu	–	ecole	des	chartes,	národní	knihovny	–	
vznikla	ve	20.	století	nová	střediska.	roku	1937	byl	založen	institut	de	recherche	
et	d’histoire	des	textes	v	rámci	národního	centra	vědeckého	výzkumu	(centre	
nationale	de	recherche	scientifique),	kde	jsou	shromažďovány	rozsáhlé	sbírky	
pramenů	a	působí	zde	řada	významných	badatelů	(F.	Gasparri,	d.	Muzerelle).

dalším	střediskem	bádání	je	école	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	kde	
již	před	2.	světovou	válkou	působil	robert	Marichal.46)

ItáLIe
italská	paleografie	se	tradičně	koncentruje	především	na	pozdně	antická	a	raně	
středověká	písma.	nedošlo	zde	však	k	výraznému	odštěpení	studia	knižních	a	lis-
tinných	písem,	zájem	o	písma	dokumentů	a	souvislost	mezi	paleografií	a	diplo-
matikou	zde	zůstaly	zachovány.	Giulio	Batelli,	působící	na	vatikánské	paleogra-
ficko-diplomatické	škole,	vydal	roku	1936	paleografickou	příručku	lezioni	di	
paleografia.	roku	1933	vydal	také	sbírku	ukázek	acta	Pontificum.	důležitými	
italskými	příručkami	jsou	Giorgio	cencettiho	lineamenti	di	storia	della	scrittura	
latina,	Bologna	1954,	z	novější	literatury	potom	manuál	a.	Petrucciho	Breve	sto-
ria	della	scrittura	latina,	roma	1992	(2).	Zástupci	itálie	zaujímají	výraznou	pozici	
v	ciPl.	novým	rozsáhlým	projektem	jsou	littere	originali	del	medioevo	latino	
(vii-Xi	sec.),	zatím	2	svazky,	eds.	armando	Petrucci-Giulia	ammannati-anto-
nio	Matruzzo-ernesto	stagni,	Pisa	2004,	2007.

německo,	Rakousko,	
německy	mLuvící	Část	švýcaRska
nástupci	l.	traubeho	na	mnichovské	univerzitě	byli	Paul	lehmann47)	a	Bern-
hard	Bischoff,	kteří	pokračovali	v	jeho	tradici.	B.	Bischoff	vytvořil	nejen	stan-

dardní	a	do	několika	světových	jazyků	přeloženou	příručku	latinské	paleogra-
fie,48)	ale	podílel	se	také	řadou	důležitých	studií	a	edic	na	výzkumu	karoliny.49)	
tato	tzv.	mnichovská	škola	ovlivnila	velmi	výrazně	paleografická	studia	v	zaalp-
ské	evropě.	Přispěla	k	oslabení	těsného	pouta	mezi	diplomatikou	a	paleografií	
a	k	výraznému	příklonu	ke	studiu	knižních	písem.50)	Po	rozdělení	německa	se	
paleografie	rozvíjela	i	v	jeho	východní	části.	velká	pozornost	zde	byla	věnována	
pozdně	středověkým	a	novověkým	gotickým	písmům.51)

stručnou	příručku	latinské	paleografie	vytvořil	ředitel	Zemského	archivu	
v	Brně	Berthold	Bretholz;	vydal	ji	v	rámci	Grundriss	der	Geschichtswissenschaft	
aloyse	Meistera,	vydávaného	v	lipsku.	vyšla	ve	více	vydáních,	roku	1926	byla	
doplněna	ukázkami.	další	stručnou	příručku	vydal	Paul	lehmann,	ten	sledoval	
pouze	vývoj	knižního	písma	do	prosazení	karoliny.52)	naopak	Heribert	sturm,	
einführung	in	die	schriftkunde,	München	1955,	se	věnuje	pozdnímu	středověku	
a	listinným	písmům.

důležitou	tabulovou	edicí	je	Geschichte	der	abendländischen	schreibschrift-	
formen	od	Herrmanna	delitzsche,	lipsko	1928.	Podobnou	funkci	plní	i	práce	
Herrmanna	degeringa,	die	schrift.	atlas	der	schriftformen	des	abendlandes	
vom	altertum	bis	zum	ausgang	des	18.	jahrhhunderts	(3.	vyd.	1952).

na	proměny	písma	a	faktory,	které	k	nim	vedly,	se	soustřeďuje	o.	Hurm,	schri-
ftform	und	schreibwerkzeug.	die	Handhabung	der	schreibwerkzeuge	und	ihr	
formbildender	einfluss	auf	die	antiqua	bis	zum	einsetzen	der	Gotik,	Wien	1928.	
důležité	jsou	také	tabulové	edice	joachima	kirchnera,53)	scriptura	latina	libraria	
München	1954,	scriptura	gothica	libraria	München	1966.	v	poslední	době	však	
byly	kirchnerovy	názory	na	regionální	rozrůzněnost	gotických	písem	antikvo-
vány	pracemi	karin	schneiderové.54)	ta	je	také	autorkou	moderní	paleografické	

45)	emmanuel	Poulle,	Paléographie	des	écritures	cursives	en	France	du	Xve	au	
Xvie	siècle,	Genève	1966.

46)	spolupracoval	na	edici	codices	latini	antiquiores,	srov.	též	např.	Paléogra-
phie	précaroline	et	papyrologie,	scriptorium	4,	1950,	s.	116–142,	9,	1955,	s.	127–
149.	l’écriture	latine	et	la	civilisation	occidentale	du	ier	au	Xvie	siècle.	in:	
l’écriture	et	la	psychologie	des	peuples.	XXii	semaine	de	synthèse,	Paris	1936,	
s.	199–247.

47)	Bibliografie	srov.	erforschung	des	Mittelalters.	ausgewählte	abhandlungen	
und	aufsätze	von	Paul	lehmann	1,	leipzig	1941	(přetisk	stuttgart	1959),	s.	381–
390,	5,	stuttgart	1962,	s.	497–500.

48)	Paläographie	des	römischen	altertums	und	abendländischen	Mittelalters,	Ber-
lin	1979,	2.	přepracované	vydání	tamtéž	1986.

49)	nejdůležitější	práce	j.	autenrieth,	die	münchener	schule,	s.	119–120.	kalligra-
phie	in	Bayern.	achtes	bis	zwölftes	jahrhundert,	Wiesbaden	1981.	die	südost-
deutschen	schreibschulen	1–2,	Wiesbaden	1974,	1980.	Panorama	der	Hand-
schriftenüberlieferung	aus	der	Zeit	karls	des	Grossen.	in:	Mittelalterliche	stu-
dien	3,	stuttgart	1981,	s.	5–38.	Původně	vyšlo	v	karl	der	Grosse	2,	düsseldorf	
1965,	s.	233–254.

50)	srov.	kromě	výše	citované	studie	j.	autenriethové	také	Peter	rück,	la	diplo-
matique	face	à	la	codicologie	triomphante,	GlM	17,	1990,	s.	1–7.

51)	o	tom	Friedrich	Beck,	die	historischen	Hilfswissenschaften	in	der	ddr.	in:	die	
historischen	Hilfswissenschaften	in	Forschung	und	lehre,	ed.	eckart	Henning	
–	regina	rousavy,	neustadt	an	der	aisch	2003	(Herold-studien	6),	s.	117–129,	
výčet	prací	včetně	nepublikovaných	prací	diplomových	s.	123,	pozn.	14.	Pře-
hledně	o	paleografiii	na	obou	berlínských	univerzitách	eckard	Henning,	die	
historische	Hilfswissenschaften	in	Berlin.	in:	auxilia	historica,	köln-Weimar-
Wien	2004,	s.	65–68.

52)	lateinische	Paläographie	bis	zum	siege	der	karolingischen	Minuskel,	1925	(3).
53)	vybrané	studie	j.	kirchnera	viz	ausgewählte	aufsätze	aus	Paläographie,	Hand-

schriftenkunde,	Zeitschriftenwesen	und	Geistesgeschichte,	stuttgart	1970,	kde	
se	nachází	bibliografie	na	s.	294–304.
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příručky,	zaměřené	na	knižní	písma	období	karoliny	a	gotiky.55)	studium	lis-
tinného	písma	je	rozvinuto	méně;	základní	prací	je	zde	rozsáhlá	studie	W.	Hei-
nemeyera.56)	Písmo	v	15.	století	v	kontextu	písma	prvotisků	sleduje	otto	Mazal,	
Paläographie	und	Paläotypie,	stuttgart	1984.

ve	Švýcarsku	vycházejí	od	roku	1935	scriptoria	medii	aevi	Helvetica	od	ředi-
tele	basilejského	státního	archivu	alb.	Brucknera.	velmi	rozšířenou	pomůckou	
je	příručka	latinské	paleografie	freiburského	profesora	Franze	steffense.	jeho	
nástupce	Hans	Foerster	vydal	roku	1946	v	Bernu	Mittelalterliche	Buch	-und	
urkundenschriften	na	50	tabulích,	k	nimž	roku	1951	přibyla	urkundenlehre	in	
abbildungen,	a	také	několikrát	reeditovaná	(naposledy	roku	2004	s	aktualiza-
cemi	pasovského	profesora	thomase	Frenze)	paleografická	příručka.57)

stylový	vývoj	a	paralelismus,	pokud	jde	o	umění	a	vývoj	písma,	sledoval	
rudolf	kautzsch,	Wandlungen	in	der	schrift	und	in	der	kunst,	Mainz	1929,	
a	také	l.	coellen,	die	stilentwicklung	der	schrift	im	christlichen	abendlande,	
traisa-darmstadt	1922.	Podobně,	s	přesahy	k	psychologii	písma	látku	pojednal	
i	Heinrich	Fichtenau,	Mensch	und	schrift	im	Mittelalter,	Wien	1946.

anGLosaská	oBLast
jak	již	bylo	zmíněno	výše,	elias	a.	lowe	z	univerzity	v	oxfordu	zahájil	vydá-
vání	ediční	řady	codices	latini	antiquiores	obsahující	ukázky	z	rukopisů	z	doby	
před	rokem	800.58)	je	také	autorem	velké	práce	o	beneventském	písmu	(scriptura	
Beneventana,	oxford	1929)	a	stručné	syntézy.59)	julian	Brown	se	zabýval	písmem	
irským	a	anglosaským,	vytvořil	také	klasifikaci	těchto	písem.60)	v	Británii	také	začal	
vycházet	mezinárodní	paleografický	časopis	Palaeographia	latina,	který	vydával	
Wallace	M.	lindsay	od	roku	1922	na	univerzitě	st.	andrews.61)	od	roku	1946	ho	
nahradil	časopis	scriptorium,	vydávaný	v	Belgii	(v	lovani).	důležitou	tabulovou	
edicí	je	Harrison	s.	thomson,	latin	bookhands	of	the	later	Middle	ages	(1100–
1500),	cambridge	1969.	autorkou	nových	příruček	je	Michelle	P.	Brown	(a	guide	
to	western	historical	scripts,	london	1992.	the	British	library	guide	to	writing	and	
scripts,	london	1998).	Zajímavou	prací	o	morfologickém	vývoji	latinských	liter,	
především	se	zřetelem	k	vyznačovacím	písmům,	je	nicole	Gray,	a	history	of	lette-
ring,	oxford	1986.

PyRenejský	PoLoostRov
v	této	oblasti	je	tradičně	velká	pozornost	věnována	vizigótskému	písmu,	o	němž	
pojednává	monografie	jesuse	Muñoze	y	rivero.62)	tentýž	autor	se	zabýval	listin-
ným	písmem	vrcholného	a	pozdního	středověku,	tedy	obdobím,	kdy	již	vizigót-
ské	písmo	ustoupilo	karolině	a	z	ní	vzniklým	písmům.63)	důležitými	syntézami	
jsou	práce	Zacariase	Garcii	villady	(Paleografia	española,	Madrid	1923)	a	zvláště	
stále	znovu	vydávaná	kniha	augustina	Millarese	carla,	opatřená	bohatým	obra-
zovým	materiálem	(Paleografia	española,	Barcelona	1929	a	další	vydání).	Závaž-
nou	tabulovou	edicí	je	práce	johna	Burnama	Palaeographia	iberica,	Paris	1912–
1913.	speciláně	listinná	písma	sleduje	jesus	Muñoz	y	rivero,	Manuel	de	paleo-
grafía	diplomática	espanola,	Madrid	1917	(2.	vyd.,	3.	vyd.	1970).	Portugalsku	je	
věnována	tabulová	edice	avelina	de	jesus	da	costa,	album	de	paleografia	e	diplo-
mática	portuguesas,	coimbra	1966,	6.	vyd.	1997,	dovedená	až	do	novověku.	dále	
je	třeba	uvést:	luis	núnez	contreras,	Manual	de	paleografía:	Fundamentos	e	his-
toria	de	la	escritura	latina	hasta	el	siglo	viii,	Madrid	1994.

	 2.	1.	4.	 střední	a	výcHodní	evRoPa	
	 	 mImo	německýcH	oBLastí,	
	 	 ČecH	a	sLovenska

PaLeoGRaFIe	v	PoLsku
také	v	Polsku	–	jako	v	mnoha	jiných	regionech	–	se	začala	paleografie	rozvíjet	
na	sklonku	18.	století.64)	situace	zde	byla	poněkud	komplikovaná	tím,	že	země	
přestala	v	té	době	existovat	jako	politická	jednotka,	polské	území	bylo	rozdě-
leno	mezi	rakousko,	Prusko	a	rusko.	v	19.	století	byly	středisky	bádání	univer-
zity	ve	varšavě	(ruský	zábor),	kde	působil	joachim	lelewel,65)	a	v	krakově	(svo-
bodné	město	1815–1846,	poté	rakouský	zábor).	v	krakově	existovaly	paleogra-
fické	přednášky	již	roku	1805,	roku	1898	tam	byla	samostatná	katedra	pomocných	
věd	historických	obsazena	stanisławem	krzyżanowskim,	absolventem	institutu	
pro	rakouský	dějezpyt	ve	vídni.66)	i	v	Polsku	byly	vytvářeny	faksimilové	edice	
–	zpočátku	litografické,67)	počátkem	20.	století	již	fotografické.68)	od	poloviny	

54)	Gotische	schriften	in	deutscher	sprache	1,	Wiesbaden	1987.
55)	Paläographie	und	Handschriftenkunde	für	Germanisten,	tübingen	1999.
56)	studien	zur	Geschichte	der	gotischen	urkundenschrift,	köln-Wien	1982,	Bei-

heft	afd	6.
57)	abriss	der	lateinischen	Paläographie,	Bern	1949,	stuttgart	1963.
58)	obdobou	codices	latini	antiquiores	jsou	chartae	latinae	antiquiores,	založené	

a.	Brucknerem	a	robertem	Marichalem,	vydávané	od	roku	1954.
59)	Handwriting,	rome	1969.
60)	Mírně	ji	upravila	a	použila	Michelle	P.	Brown,	a	guide	of	western	historical	

scripts,	london	1992.
61)	k	současné	situaci	oboru	srov.	rosamond	Mc	kitterick,	the	teaching	of	palaeo-

graphy	in	Great	Britain,	GlM	26,	1995,	s.	36–42.

62)	Paleografia	visigoda,	Madrid	1919	(2).
63)	Manual	de	paleografia	diplomatica	espaňola	de	los	siglos	Xii	al	Xvi,	Madrid	1889.
64)	j.	Przybylski,	dysertacja	o	kunszcie	pisania	u	starozytnych,	Warszawa	1788.
65)	srov.	práci	nauki	dające	poznawać	źródła	historyczne,	Wilno	1822.
66)	o	něm	srov.	Władysław	semkowicz,	działałność	st.	krzyżanowskiego	na	polu	

paleografii	i	dyplomatyki,	kwartalnik	Historyczny	30,	1919,	s.	108	ad.
67)	k.	stronczyński,	Wzory	pism	dawnych	w	przerysach	wystawione	i	objaśnione	

drukowanem	ich	odczytaniem,	Warszawa	1839	–	obsahuje	diplomatický	mate-
riál.	a.	a	s.	Pilińscy,	Psalterz	Pulawski	z	kodeksu	pergaminowego	X.	Wl.	czar-
toryskiego,	Poznań	1880.

68)	st.	krzyżanowski,	album	palaeographicum,	kraków	1907	(listinné	písmo),	
týž,	specimina	palaeographica,	kraków	1913	(knižní	písmo).
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20.	století	vznikaly	syntézy	–	W.	semkowicze	(Paleografia	lacińska,	kraków	
byl	1951,	text	by	napsán	již	ve	40.	letech)	a	a.	Gieysztora	(Zarys	dziejów	pisma	
lacińskiego,	Warszawa	1973).	Především	v	oblasti	knižní	kultury	a	knižních	písem	
je	v	posledních	letech	důležitým	pracovištěm	instytut	bibliologii	varšavské	uni-
verzity	(prof.	e.	Potkowski).

maďaRsko
také	v	uhrách	spadají	počátky	vědeckého	studia	paleografie	do	konce	18.	století.	
roku	1790	byla	na	univerzitě	v	Pešti	založena	katedra	pomocných	věd	historic-
kých.	nejstarší	uherská	příručka	diplomatiky	–	spis	a.	Maniniho	compendium	
politionis.	literaturae	notitia	in	usum	iuventutis	Hungaricae	conscripta	(Brati-
slava-košice	1777,	1779	(2)	obsahuje	i	paleografii,	podobně	jako	časově	blízká	pří-
ručka	uherské	diplomatiky	od	M.	schwartnera.69)	samostatně	byla	paleografie	
pěstována	od	sklonku	19.	století,	profesor	pomocných	věd	historických	na	uni-
verzitě	v	Pešti	a.	Horvát	se	zabýval	listinným	písmem.	i	zde	vznikaly	faksimi-
lové	edice.70)	výraznými	badateli	20.	století,	jejichž	práce	vzbudily	širší	ohlas,	byli	
istván	Hajnal	–	ten	sledoval	roli	univerzit	při	vývoji	užitkových	písem	gotického	
období	(l’enseignement	de	l’écriture	aux	universités	médiévales,	Budapest	1959	
(2),	a	lászló	Mezey,	který	se	zaměřil	spíše	na	výzkum	knižního	písma.

Rusko	(a	sovětský	svaz)
v	rusku	se	–	poněkud	paradoxně	–	vyvinulo	samostatné	bádání	o	latinském	
písmu,	ačkoli	tato	země	má	s	latinskou	kulturou	málo	společného.	jsou	tam	
však	uloženy	rozsáhlé	sbírky	rukopisů,	které	vytvořily	materiální	základnu	stu-
dia.	Zakladatelskou	osobností	zde	byla	olga	dobiaš-rožděstvenskaja,71)	mj.	
také	autorka	syntézy	istoria	pisma	v	srednije	veka	(Moskva-leningrad	1936).	
její	pokračovatelka	alexandra	d.	ljublinskaja	(mj.	též	autorka	syntézy	latin-
skaja	paleografija,	Moskva	1969)	kolem	sebe	shromáždila	skupinu	žáků	a	pokra-
čovatelů,	z	nichž	je	nutno	zmínit	t.	v.	luizovovou,72)	věru	l.	romanovovou73)	

a	v	posledních	letech	zvláště	ljudmilu	i.	kiselevovou.74)	ta	je	také	autorkou	nej-
novější	syntetické	práce	o	vývoji	písma	ve	středověku.75)

důLežIté	edIce	BeLGIe	–	nIzozemí
Belgie:	76)	jacobus	van	den	Gheyn,	album	belge	de	paléographie.	recueil	des	spé-
cimens	d’écritures	d’auteurs	et	de	manuscrits	belges	(viie–Xviie	siècles),	Brüs-
sel	1908;	album	belge	de	diplomatique,	ed.	Henri	Pirenne,	Brüssel	1909).	corne-
lis	dekker	–	roland	Baetens	–	suzanne	Maarschalkerweerd-dechamps,	album	
palaeographicum	Xvii	provinciarum,	turnhout	1992.

nizozemí:	atlas	voor	nederlandsche	Palaeographie	door	Henrik	Brouwer,	
amsterdam	1944.

důLežIté	evRoPské	ČasoPIsy
archiv	für	urkundenforschung	od	roku	1908,	poté	od	roku	1955	archiv	für	di-	
plomatik,	schriftgeschichte,	siegel-und	Wappenkunde.
scriptorium	od	roku	1946.
scrittura	e	civiltà,	od	roku	1976.
Gazette	du	livre	médiéval,	od	roku	1982.

	 2.	2.	 PřeHLed	vývoje	PaLeoGRaFIckýcH
	 	 studIí	v	ČeskýcH	zemícH	77)

První	projevy	zájmu	o	vývoj	latinského	písma	se	objevily	v	Praze	na	sklonku	18.	sto-
letí,	v	pražských	učeneckých	kruzích.	Mikuláš	adaukt	voigt	publikoval	v	polo-
vině	70.	let	soubornou	paleografickou	studii.78)	soustředil	se	především	na	otázku	
počátků	písma	u	slovanů,	tedy	na	působení	cyrila	a	Metoděje,	další	vývoj	jen	velmi	
stručně	načrtl.	listinná	písma	byla	na	sklonku	18.	století	sledována	v	rámci	diplo-
matiky.	Proto	je	lze	nalézt	v	Gruberově	univerzitní	příručce	diplomatiky	79)	i	v	je-
jím	stručném	zpracování.80)	Gruber	písma	zařadil	do	oddílu	o	teoretické	diploma-
tice	jako	ars	graphica,	Graphik,	diplomatische	schreibkunde.	Pojednává	o	psací	
látce,	o	vývoji	písma	(schriftkenntnis,	urkundliche	Buchstabenlehre,	Grammato-
logia).	latinské	písmo	Gruber	odvozuje	z	písma	fénického,	postupně	přes	písmo	
egyptské,	řecké,	etruské.	Zmiňuje	i	národní	písma	–	starofranské	čili	merovejské,	
novofranské	čili	karolinské,	dále	písmo	německé	kancelářské	středověké	a	písmo	

69)	introductio	in	artem	diplomaticam	praecipue	Hungaricam,	Budae	1790,	1802	(2).
70)	Monumenta	historiae	Hungaricae	diplomatica,	ed.	l.	ujázy,	Budapest	1914.
71)	o	ní	srov.	alexandra	d.	ljublinskaja,	Značenije	trudov	o.	a.	dobiaš-

rožděstvenskoj	dlja	razvitija	paleografii	v	sssr,	srednije	veka	29,	1966,	
s.	175	ad.

72)	ob	istoričeskich	uslovijach	vozniknovenija	tak	nazyvaemogo	gotičeskogo	
pisma,	srednije	veka	5,	1954,	s.	269–286.

73)	někotoryje	voprosy	organizacii	proizvodstva	rukopisnoj	knigy	vo	Francii	
Xiii–Xiv	vv.,	srednije	veka	19,	1961,	s.	80–107.	k	voprosu	o	nomenklature	tak	
nazyvajemogo	gotičeskogo	pisma	rukopisnych	knig	Xiii–Xiv	vekov,	srednije	
veka	23,	1963,	s.	40–63.

74)	Gotičeskij	kursiv	Xii–Xv	vv.,	leningrad	1974.
75)	Pismo	i	kniga	v	zapadnoj	jevrope	v	srednije	veka,	sankt-Peterburg	2003.

76)	k	belgické	paleografii	srov.	léon	Gilissen,	la	paléographie	en	Belgique	durant	
le	cent	derniéres	années,	in:	un	secolo,	s.	267–280.

77)	Pavel	spunar,	lateinische	Paläographie	im	Mittel-	und	osteuropa.	in:	un	
secolo,	s.	211–236.

78)	untersuchung	über	die	einführung,	den	Gebrauch	und	die	abänderung	der	
Buchstaben	und	des	schreibens	in	Böhmen	1,	abhandlungen	einer	Privatge-
sellschaft,	Prag	1775,	s.	164–199.

79)	Gregor	Gruber,	lehrplan	einer	allgemeinen	diplomatik	vorzüglich	für	Öster-
reich	und	deutschland	in	zween	theile	1,	Wien	1783.	G.	Gruber	přednášel	na	
pražské	univerzitě.

80)	týž,	auszug	aus	seinem	grössern	diplomatischen	lehrsysteme	zum	Gebrauch	
der	öffentlichen	vorlesungen	auf	lycäen	und	universitäten,	Wien	1784.
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gotické.	Pojednává	i	o	interpunkci	(stigmeologia),	o	zkratkách	(Brachigraphia)	
a	o	grafických	znameních	(chrismonech,	křížích,	monogramech,	rekogničních	
a	notářských	znameních).	Paleografická	argumentace	se	uplatnila	i	při	zpracování	
některých	středověkých	pramenů.81)	nejdůležitější	zahraniční	paleografické	práce	–	
Mabillonovy,	Montfauconovy	i	Maffeiho	–	byly	v	Čechách	známy.82)

Poté	však	téměř	devadesát	let	žádná	novější	práce	nevznikla;	teprve	roku	1862	se	
k	tématu	vrátil	josef	emler.83)	v	podstatném	se	opíral	o	přístupy	Wilhelma	Wattenba-
cha.	až	na	sklonku	19.	století	vznikla	první	česká	novodobá	paleografická	příručka	
–	učebná	kniha	paleografie	latinské.84)	jejím	autorem	byl	Gustav	Friedrich,85)	mladý	
absolvent	vídeňského	institutu	pro	rakouský	dějezpyt,	předurčený	jaroslavem	Gol-
lem	na	místo	profesora	pomocných	věd	historických	pražské	karlo-Ferdinandovy	
univerzity,	respektive	její	české	větve.	Příručka	byla	jeho	habilitační	prací.	kniha	
odrážela	soudobý	stav	disciplíny	v	evropském	kontextu,	vzhledem	k	příručkovému	
charakteru	však	měla	částečně	kompilační	charakter.	didakticky	byla	velmi	zdařilá,	
vybavená	řadou	názorných	obrazových	ukázek,	takže	sloužila	jako	pomůcka	při	
studiu	ještě	po	více	než	sto	letech.	náběhem	k	analytickému	zpracování	byla	stu-
die	václava	vojtíška	(a	také	část	jeho	habilitační	práce)	o	písařích	radních	manuálů	
nového	Města	pražského	v	16.	století.86)	k	dalšímu	rozvoji	speciálních	paleografic-
kých	studií	však	nedošlo;	byly	pouze	publikovány	některé	obrazové	edice.87)	Pokud	
jde	o	německé	bádání	v	českých	zemích,	brněnský	archivář	Berthold	Bretholz	pub-
likoval	stručnou	příručku	latinské	středověké	paleografie	v	rámci	Meisterova	něko-
likasvazkového	úvodu	do	studia	historie,	vydávaného	v	lipsku.88)

Po	druhé	světové	válce	89)	opět	vyšly	syntetické	práce	–	jednak	všeobecný	pře-
hled	vývoje	písma,90)	jednak	příručka	latinské	paleografie	bratislavského	profe-
sora	pomocných	věd	historických	alexandra	Húščavy.91)	oproti	Friedrichovi	při-
náší	především	rozsáhlý	přehled	paleografického	bádání	v	ostatních	evropských	
zemích,	věnuje	také	pozornost	vzniku	písemnosti	–	písařům	a	iluminátorům.	
Zanedlouho	vznikla	pro	potřeby	výuky	skripta	brněnské	filozofické	fakulty	–	
jejich	autorem	byl	tamější	profesor	jindřich	Šebánek.92)	Šebánkova	přehledná	
skripta	se	výrazně	soustředila	na	oblast	knižních	písem.	věnovala	pozornost	
i	transkripčním	zásadám	při	edici	textů	a	rozboru	písma	středověkých	rukopisů.	
Špatná	dostupnost	a	nekvalitní	reprodukce	však	komplikovaly	jejich	užívání.

v	tomto	období	také	začalo	přibývat	dílčích	studií.	Pavel	spunar	analyzo-
val	vznik	a	vývoj	bastardy	v	Čechách93)	a	publikoval	řadu	dílčích	studií	o	jed-
notlivých	rukopisech	a	písařích.94)	věnoval	se	také	terminologickým	a	teoretic-
kým	otázkám.95)	Během	60.	let	se	přeorientoval	k	širšímu	zájmu	o	kulturní	dějiny	

81)	josef	dobrovský,	Fragmentum	Pragense	evangelii	s.	Marci	vulgo	autographi,	Pra-
gae	1780,	reedici	s	komentářem	ed.	Bohumil	ryba,	Praha	1953.	diskuse	mezi	dob-
rovským	a	Gelasiem	dobnerem	o	pravosti	listiny	Boleslava	ii.	pro	klášter	v	Břev-
nově,	Zdeněk	Šimeček,	k	počátkům	české	diplomatiky,	ČMM	86,	1967,	s.	109.

82)	j.	dobrovský,	Fragmentum,	s.	55–56,	je	zmiňuje	při	své	argumentaci	o	stáří	
písma.

83)	o	písemnictví	středního	věku,	PaM	9,	1862,	s.	287–310,	615–638.
84)	Praha	1898.
85)	srov.	jiří	Špét,	Úvahy	o	obsazení	stolice	pomocných	věd	historických	v	letech	

1896–1898,	aČ	42,	1992,	s.	139–148.
86)	václav	vojtíšek,	Písaři	manualů	radních	nového	Města	pražského	z	let	1548	až	

1553,	ČsPsČ	19,	1911,	s.	53–61,	119–124,	146–153.
87)	František	lehner,	Česká	škola	malířská	Xi.	věku	1,	Praha	1902	(faksimile	vyše-

hradského	kodexu).	G.	Friedrich,	Památky	umění	písařského	v	Čechách	a	na	
Moravě	–	Monumenta	paleographica	Bohemiae	et	Moraviae	1,	Praha	1904.	týž,	
acta	regum	Bohemiae	selecta	phototypice	expressa	1–3,	Praha	1908–1935.	vác-
lav	vojtíšek,	vývoj	městských	knih	v	Československé	republice	ve	světlotiskových	
ukázkách,	Praha	1928–1931	(nedokončeno,	pouze	snímky	knih	pražských	měst).

88)	Berthold	Bretholz,	lateinische	Paläographie,	lipsko-Berlín	1926	(3.	vydání,	
pův.	1912).	v	rámci	Grundriss	der	Geschichtswissenschaft	zur	einführung	in	
das	studium	der	deutschen	Geschichte	des	Mittelalters	und	der	neuzeit,	ed.	
aloys	Meister,	Bd.	1,	abt.	1.

89)	k	paleografii	v	prvním	poválečném	desetiletí	srov.	též	ivan	Hlaváček,	diplo-
matik,	Paläographie	und	epigraphik	in	der	tschechoslowakischen	republik	
1945–1954,	MiÖG	64,	1956,	s.	79–80.	jak	již	z	rozsahu	vyplývá,	nenalezl	autor	
mnoho	paleografických	prací,	celkově	považoval	tuto	disciplínu	za	poměrně	
málo	pěstovanou.

90)	Čestmír	loukotka,	vývoj	písma,	Praha	1946.
91)	dejiny	a	vývoj	nášho	písma,	Bratislava	1951.	k	tomu	srov.	kritiku	P.	spunara,	

nynější	stav	latinské	paleografie	a	její	úkoly,	lF	77,	1954,	s.	66–75.
92)	Pomocné	vědy	historické	1.	Paleografie,	Praha	1958.	Základy	pomocných	věd	his-

torických	1.	latinská	paleografie,	Praha	1966.	Zajímavou,	ale	pouze	pro	vnitřní	
potřebu	státního	ústředního	archivu	vydanou	čítanku,	doplněnou	přehledem	
vývoje	jednotlivých	liter,	připravil	také	karel	Beránek,	učební	texty	závodní	
školy	práce	roH.	1.	Písmo	našich	listin	a	listů	od	12.	do	20.	století,	Praha	1973.

93)	Genese	české	bastardy	a	její	vztah	k	českým	prvotiskům,	lF	78,	1955,	s.	34–
51.	k	této	problematice	se	znovu	vrátil	počátkem	60.	let,	l’évolution	et	la	fon-
ction	de	la	bâtarde	en	Bohême	et	en	Pologne,	studia	źródłoznawcze	6,	1961,	
s.	1–19.

94)	Paleografické	poznámky	k	wolfenbüttelskému	rukopisu	Gumpoldovy	legendy,	
lF	79,	1956,	s.	39–46.	kletba	Hildebertova,	tamtéž,	s.	178–186.	das	troparium	
des	Prager	dekans	vít	(Prag,	kapitelbibliothek	cim	4),	scriptorium	11,	1957,	
s.	50–62.	les	distiques	de	caton	dans	le	codex	968	de	vienne	(analyse	paléo-
graphique),	eunomia	–	ephemeridis	lF	supplementum	2,	1958,	s.	50–53.	vývoj	
autografu	oldřicha	kříže	z	telče.	Příspěvek	k	poznání	písařské	osobnosti	ve	
středověku,	lF	81,	1958,	s.	220–226.	nový	autograf	M.	j.	Husi?	lF	82,	1959,	
s.	235–328;	83,	1960,	s.	116–122.

95)	sur	les	questions	de	la	terminologie	paléographique	des	écritures	livresques	du	
9e	au	16e	siècle,	eunomia	–	ephemeridis	lF	supplementum	1,	1957,	s.	35–40,	
95–97.	définition	de	la	paléographie,	scriptorium	12,	1958,	s.	108–110.	kodi-
kologie	a	paleografie,	lF	83,	1960,	s.	244–248;	84,	1961,	s.	140–143.	Paleogra-
fie	–	její	význam	a	metody,	dějiny	a	současnost	5,	1963,	s.	43–48.
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českého	středověku,	nicméně	paleografii	věnoval	i	v	této	době	několik	studií.96)	

na	brněnské	univerzitě	působil	spunarův	vrstevník	Miroslav	Flodr,	který	jednak	
pokračoval	v	analytickém	směru	studií,97)	především	pokud	jde	o	tzv.	olomoucké	
skriptorium,	jednak	se	speciálně	věnoval	studiu	filigránů.98)	na	univerzitě	v	olo-
mouci	se	podobné	tématice	věnoval	jiří	Bistřický.99)	v	rámci	komise	pro	soupis	
a	studium	rukopisů	při	archivu	akademie	věd	Československé	republiky	se	pale-
ografií	zabýval	jiří	Pražák.	Publikoval	zásadní	studie	k	terminologii	středově-
kého	písma	v	českých	zemích.100)	analyzoval	vznik	některých	typů	písma,	kon-
krétně	knižní	kurzivy	a	bastardy.101)	Začal	také	publikovat	soubor	ukázek	středo-
věkého	písma	z	českých	zemí	s	podrobnými	komentáři,	přičemž	zařadil	i	ukázky	
diplomatického	materiálu.102)	tato	edice	však	zůstala	nedokončena.

Z	organizačního	hlediska	bylo	důležité,	že	P.	spunar	se	roku	1957	stal	členem	
comité	international	de	la	paléographie	latine	(ciPl,	vznikl	roku	1953),	takže	
tato	možnost	kontaktu	se	zahraničním	bádáním	mohla	být	využívána.103)

Pokud	jde	o	výuku	paleografie,	byla	přednášena	v	rámci	pomocných	věd	histo-
rických	na	pražské	univerzitě	(profesura	pomocných	věd	historických	existovala	již	
od	roku	1784).	lze	uvažovat	o	její	výuce	i	na	filozofických	ústavech.104)	Po	vzniku	
Československé	republiky	byly	zřízeny	nové	univerzity	v	Brně	a	Bratislavě,	obě	měly	
na	filosofických	fakultách	katedry	pomocných	věd	historických.	v	Praze	byla	nadto	
nově	zřízena	archivní	škola,	kde	byla	paleografii	též	věnována	pozornost.105)	na	uve-
dených	třech	univerzitních	pracovištích	existovalo	po	celé	poválečné	období	oborové	
studium	pomocných	věd	historických.	Po	druhé	světové	válce	byla	obnovena	univer-
zita	v	olomouci,	kde	byly	pomocné	vědy	historické,	a	tedy	i	paleografie,	přednášeny	
v	rámci	studia	historie.	státní	archivní	škola	v	roce	1949	zanikla	a	studium	archivnic-
tví	bylo	přeneseno	na	filozofickou	fakultu	karlovy	univerzity,	obdobné	studium	bylo	
zřízeno	i	v	Brně	a	v	Bratislavě.	k	podstatnějším	proměnám	univerzitní	sítě	došlo	na	
počátku	90.	let,	kdy	byly	zakládány	nové	univerzity.	na	většině	z	nich	došlo	ke	kon-
stituování	historicky	orientovaného	studia	a	v	jeho	rámci	je	větší	či	menší	pozornost	
věnována	také	pomocným	vědám	historickým	a	paleografii.106)	namnoze	však	jde	
spíše	o	prakticky	orientovanou	výuku,	mající	studentům	umožnit	práci	se	staršími	
historickými	prameny.	na	některých	univerzitách	nově	vznikly	samostatné	katedry	
pomocných	věd	historických	(Hradec	králové,	České	Budějovice),	které	dávají	mož-
nost	určité	stability	a	trvalosti	pomocněvědných	kurzů	na	těchto	pracovištích.

v	posledních	dvaceti	letech	je	účelné	sledovat	paleografické	bádání	ve	třech	okru-
zích	–	výuka	a	výzkum	na	univerzitách,	paleografie	pěstovaná	v	souvislosti	s	kodi-
kologií,	paleografie	pěstovaná	v	archivech.

Založení	osmi	nových	univerzit	po	roce	1989	s	sebou	neslo	vznik	nových	nebo	
rozvoj	existujících	kateder	historie.	vesměs	však	není	paleografie	pěstována	nad	
rámec	praktické	výuky	pro	potřeby	historiků.	dvě	nově	vzniklé	katedry	pomocných	
věd	historických	–	v	Hradci	králové	a	v	Českých	Budějovicích	–	se	zatím	na	paleo-
grafii	nezaměřují.	klíčovými	tedy	zůstávají	pracoviště	v	Praze	(FF	uk),	Brně	(FF	
Mu)	a	olomouci	(FF	uP).	v	Praze	byla	nově	vydána	základní	výuková	pomůcka	
–	Paleografická	čítanka,	nadto	Z.	Hledíková	publikovala	několik	metodicky	zají-
mavých	studií.107)	nově	začala	H.	Pátková	vydávat	paleografická	alba,	zachycující	

96)	ein	Beitrag	zur	Festlegung	des	Platzes	des	vyšehrader	kodex	in	der	entwicklung	
der	schreibkunst	Mitteleuropas,	scriptorium	23,	1969,	s.	13–23.	Glosa	k	lenin-
gradskému	zlomku	veršované	skladby	husitské,	lF	100,	1977,	s.	109–111.	spolu	
s	e.	Michálkem	a	i.	němcem	jazykovědné	a	paleografické	posouzení	Husova	autor-
ství	annaberského	listu,	lF	107,	1984,	s.	111–117.	Palaeographical	difficulties	in	defi-
nition	of	an	individual	script,	litterae	textuales.	essays	presented	to	G.	i.	lieftinck	
4,	1976,	s.	62–68.	Zur	katalogreihe	der	datierten	Handschriften,	codices	manu-
scripti	5,	1979,	s.	114–116.	die	rezeption	der	humanistischen	schrift	in	Böhmen	und	
ihre	semiotische	Bedeutung.	in:	Paläographie	1981,	München	1982,	s.	201–207.

97)	skriptorium	olomoucké.	k	počátkům	písařské	tvorby	v	českých	zemích,	Praha	
1960.	Glosy	olomoucké,	sborník	prací	filosofické	fakulty	brněnské	univerzity	
5,	řada	historická	č.	3,	1956,	s.	38	ad.	Paleografické	poznámky	k	rajhradskému	
rukopisu	adova	Martyrologia,	ČMM	75,	1956,	s.	323	ad.

98)	Problémy	klasifikace	filigránů,	sPFFBu	17,	c	15,	1968,	s.	141–147.	Problémy	
datování	pomocí	filigránů,	tamtéž	18,	c	16,	1969,	s.	143–155.	Problémy	repro-
dukce	filigránů,	tamtéž	19,	c	17,	1970,	s.	189–193.	Filigranologie	–	Úvod	do	stu-
dia	filigránů,	Brno	1974.

99)	aus	der	Bibliotheken	des	olmützer	domkapitels	im	12.	jahrhundert,	Philologus	
123,	1979,	s.	181–184.	studien	zum	urkunden-,	Brief-,	und	Handschriftenwesen	
des	Bischofs	Heinrich	Zdík	von	olmütz,	afd	26,	1980,	s.	135–258.	chronologie	
rukopisů	olomouckého	skriptoria	12.	století,	auP,	Historica	21,	1981,	s.	7–24.

100)	názvosloví	knižních	písem	v	českých	zemích	1	–	11.–13.	století,	str	4,	1965,	
s.	1–27.	názvosloví	knižních	písem	v	českých	zemích	2	–	13.–15.	století,	str	5,	
1966,	s.	1–30.	k	tomu	srov.	P.	spunar,	oživená	diskuse	o	paleografické	termi-
nologii,	lF	89,	1966,	s.	442–443.

101)	 Počátky	knižní	kurzivy	v	Čechách,	str	18,	1979,	s.	115–143.	Původ	české	bas-
tardy,	str	20,	1981,	s.	93–118.

102)	latinské	písmo	v	českých	zemích	od	11.	do	16.	století,	aČ	20,	1970	–	32,	1982,	
přílohy.

103)	informoval	také	domácí	badatele	o	práci	ciPl	v	listech	filologických.

104)	k	výuce	PvH	srov.	ivan	Hlaváček,	Přehledné	dějiny	pomocných	věd	historic-
kých	v	českých	zemích	(se	zvláštním	zřetelem	ke	stolici	oboru	na	filozofické	
fakultě	univerzity	karlovy).	in:	200	let	pomocných	věd	historických	na	filozo-
fické	fakultě	university	karlově	v	Praze,	Praha	1984,	s.	13–134,	passim.	Hana	
Pátková,	„von	den	historischen	Hilfsmitteln.“	k	výuce	pomocných	věd	histo-
rických	v	první	polovině	19.	století,	dP	23,	2004,	s.	253–260.

105)	o	dějinách	archivní	školy	josef	kollmann,	státní	archivní	škola	v	Praze,	saP	
32,	1982,	s.	225–307.

106)	stručný	přehled	podává	i.	Hlaváček,	Paläographie	im	unterricht	an	den	uni-
versitäten	der	tschechischen	republik,	GlM	30,	1997	(www.palaeographia-
org/glm/art/hlavacek2.htm),	s.	1–3.

107)	lector	vitus,	Berhel	a	aldík.	in:	seminář	a	jeho	hosté.	sborník	prací	k	60.	
narozeninám	doc.	dr.	rostislava	nového,	eds.	Zdeněk	Hojda	–	jiří	Pešek	–	
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vývoj	písma	městských	knih	ve	vybraných	lokalitách.108)	na	brněnské	univerzitě	se	
d.	Havel	věnuje	listinným	písmům	–	písmům	královské	kanceláře	v	době	vlády	václa-
va	ii.109)	v	poslední	době	se	orientuje	také	na	výzkum	fragmentů	vzniklých	do	konce	
12.	století.	v	olomouci	rozvíjí	B.	kaňák	především	novověkou	paleografii.	ve	spolu-
práci	s	v.	spáčilem	připravil	první	svazek	práce	o	olomouckých	městských	písařích,	
který	zahrnuje	i	středověké	období.110)	Mimo	univerzitní	pracoviště	je	důležitá	čin-
nost	komise	pro	soupis	rukopisů	při	av	Čr,	nicméně	z	poslední	doby	mohou	být	
jmenovány	spíše	paleografické	jednotliviny.111)	Pavel	spunar	publikoval	v	poslední	
době	několik	metodicky	důležitých,	tématicky	různorodých	statí.112)	v	archivech	vzni-
kají	prosopograficky	orientované	sudie.	kromě	již	zmíněné	spolupráce	v.	spáčila	
s	B.	kaňákem	lze	zmínit	práci	Marie	kapavíkové	a	lubomíra	vaňka	o	kutnohor-
ských	městských	písařích.113)	Z	okruhu	archivářů	vzešla	také	studie	stanislava	Poláka	
o	souvislostech	mezi	paleografií	a	grafologií.114)	Pokud	jde	o	organizaci,	došlo	k	rozší-
ření	českého	zastoupení	v	ciPl,	kde	má	nyní	Čr	dva	zástupce.

na	slovensku115)	publikoval	v	poslední	době	r.	Marsina	studii	věnovanou	listin-
nému	písmu.116)	na	bratislavské	univerzitě	se	paleografii	věnuje	j.	Šedivý.117)

	 3.	 RozBoR	Písma	–
	 	 teRmInoLoGIe	a	kRItéRIa

Při	rozboru	písma	nevládne	úplná	jednota,	pokud	jde	o	používaná	kritéria	
a	používané	termíny.	v	zásadě	lze	uvažovat	o	dvou	oblastech:	1.	prvky	vychá-
zející	ze	struktury	jednotlivého	písmene,	2.	obecné	charakteristiky	písma	jako	
celku.

	 3.	1.	 PRvky	stRuktuRy	jednotLIvýcH
	 	 Písmen	–	sem	Lze	PoČítat	FoRmu
	 	 ČI	tvaR	Písmene,	moduL,	duktus,
	 	 skLon,	váHu

a)	tvar	(forma)	–	jde	o	tvar	jednotlivých	písmen.	Při	detailním	popisu	tvaru	se	
užívají	termíny,	uvedené	v	oddílu	popis	písma.	jedno	a	totéž	písmeno	může	
mít	různé,	někdy	velmi	odlišné	tvary.

b)	modul	–	obecný	údaj	o	velikosti	písmen,	zachycující	vztah	výšky	a	šířky	pís-
men.	Zpravidla	se	rozlišuje	modul	velký,	střední,	malý,	příp.	čtvercový	(výška	
a	šířka	nízkých	písmen	jsou	si	rozměrem	blízké,	takže	písmena	jsou	ve	střed-
ním	prostoru	zhruba	stejně	vysoká	i	široká).

c)	duktus	–	v	české	terminologii	označuje	zpravidla	způsob	psaní	jednotlivých	
písmen.		 »není	tomu	tak	však	vždy	–	např.	v	italské	terminologii	118)	se	rozlišuje	duk-
tus	kurzivní	–	přizpůsobený	rychlejšímu	psaní,	se	spojováním	písmen,	často	jsou	pís-
mena	skloněná	vpravo,	a	duktus	„posato“,	kdy	jsou	jednotlivá	písmena	oddělována,	
písmo	je	spíše	přímé,	píše	se	pomaleji.	Způsob	psaní	jednotlivého	písmene	–	posloup-
nost	a	vedení	jednotlivých	tahů	–	označuje	výraz	„tratteggio“	(tratti=tahy).	Zároveň	se	
termín	„tratteggio“	používá	jako	synonymum	termínu	váha	písma.«

d)	váha	písma	–	zachycuje	sílu	jednotlivých	tahů;	těžké	písmo	má	velké	kontrasty	
mezi	silnými	a	slabými	tahy,	mnoho	silných	tahů.	lehké	písmo	tyto	kontrasty	
nemá,	případně	je	má	pouze	v	malé	míře,	síla	tahů	je	vyrovnaná	a	příliš	silné	
tahy	se	neobjevují.

e)	sklon	–	písmena	mohou	být	umístěna	na	lince	vertikálně,	vzpřímeně,	mohou	být	
také	různě	skloněna	–	velmi	často	vpravo,	ale	i	vlevo.	v	románské	terminologii	119)	
se	objevuje	zdánlivě	podobný	výraz	„angolo	di	scrittura“,	„angle	de	l’écriture“.	
jeho	význam	je	však	poněkud	jiný.	Zachycuje	sklon	písařského	náčiní	vůči	psací	
látce;	jeho	změna	má	mít	důležitý	vliv	na	tvarové	proměny	písmen.

Blanka	Zilynská,	Praha	1992,	s.	45–52;	Podpisy	na	listinách	ze	14.	ledna	
1343	a	z	5.	ledna	1344,	auc	Phil.	et	hist.	5,	1996,	Z	pomocných	věd	historic-
kých	14.	k	poctě	docenta	jaroslava	kašpara,	s.	63–84.	v	obou	případech	jde	
o	využití	paleografických	postupů	pro	kulturní	dějiny.

108)	Zatím	album	scripturae	medii	aevi	posterioris	1–7,	Pragae	2003–2008.
109)	listinné	písmo	v	kanceláři	václava	ii.	(1283–1305).	Přehled	písařských	indivi-

dualit,	sPFFBu	47,	2000,	s.	71–130.
110)	 Písaři	a	kanceláře	města	olomouce	do	roku	1786	1,	olomouc	2001.
111)	 František	Hoffmann,	vzorník	gotického	písma	z	15.	století,	str	31,	1995–6,	s.	27–

34;	kamil	Boldan,	die	augustiner-chorherren	aus	raudnitz	und	sadská	im	exil	
in	der	Hussitenzeit	als	schreiber	der	Hanschriften,	str	29,	1992,	s.	79–93.

112)	 die	rezeption	der	humanistischen	schrift	in	Böhmen	und	ihre	semiotische	
Bedeutung.	in:	Paläographie	1981,	hg.	Gabriel	silagi,	München	1982,	s.	201–
207;	l’estétique	et	l’écriture.	in:	actes	del	viii	coloquio	del	ciPl,	Madrid	
1990,	s.	221–224;	Zum	aufkommen	der	gotischen	kursive	in	Mitteleuropa,	
scriptorium	54,	2000,	s.	14–19;	ein	atlas	über	schriftpraxis	der	universitäten	
in	Mitteleuropa.	vorstellung	eines	Projektes.	in:	írástörténet-szakszerüsödés,	
velem	1992,	szombathely	2001,	s.	61–63.

113)	 kutnohorští	městští	písaři	15.	a	16.	století	(písaři	městských	knih),	kutná	Hora	
1984.

114)	Grafologie	a	její	význam	pro	paleografii,	saP	35,	1985,	s.	398–485.
115)	 srov.	též	leon	sokolovský,	Paleografia	na	slovensku?	slovenská	archivistika	

26,	1991,	s.	36–55.
116)	 richard	Marsina,	vývoj	listinného	písma	v	stredoveku	na	slovensku,	slovenská	

archivistika	26,	1991,	s.	21–35.
117)	 srov.	např.	juraj	Šedivý,	dejiny	latinského	písma	na	slovensku	–	stav	a	per-

spektívy,	studia	historica	tyrnaviensia	2,	2002,	s.	73–82.

118)	 armando	Petrucci,	Breve	storia	della	scrittura	latina,	roma	1992	(2),	s.	21.
119)	 tamtéž,	s.	22.	Podobně	užívá	např.	i	jean	Mallon	a	další.
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»v	německé	jazykové	oblasti	naopak	nejsou	termíny	modul,	váha,	úhel	příliš	vžité.	nepra-
cují	s	nimi	standardní	příručky	B.	Bischoffa,120)	H.	Foerstra	121)	ani	k.	schneiderové.122)«

	 3.	2.	 oBecná	cHaRakteRIstIka	Písma

jde	o	termíny	jako	majuskula,	minuskula,	normální	písmo,	užitkové	písmo,	kur-
ziva,	kreslené	písmo,	základní	písmo.

a)	majuskula	je	písmo,	v	němž	lze	většinu	písmen	vepsat	do	systému	dvou	linek.
b)	minuskula	je	písmo,	v	němž	lze	většinu	písmen	vepsat	do	systému	čtyř	linek.
c)	užitkové	(běžné)	písmo	je	písmo,	přizpůsobené	běžnému	každodennímu	psaní	

–	tedy	s	tendencí	k	určitému	praktickému	zjednodušování	formy.
d)	vzorové	písmo	–	písmo,	které	představuje	ideální	model	určitého	písma	v	da-	

ném	období.
e)	elementární	písmo	–	písmo,	které	se	používá	při	základní	výuce	písma.	Může	

se	blízce	podobat	některému	z	užívaných	knižních	nebo	dokumentárních	
písem,	ale	nemusí	tomu	tak	být.

f)	kreslené	písmo	–	písmena	jsou	psána	samostatně	většinou	několika	tahy,	
písmo	nebývá	spojité,	píše	se	pomaleji.

g)	kurziva	–	písmena	jsou	psána	menším	počtem	tahů,	ty	se	píší	spojitě,	jednot-
livá	písmena	se	spojují,	píše	se	rychleji.

výše	uvedené	termíny	se	v	českém	prostředí	vyskytují	s	nestejnou	četností.	Poměrně	
běžně	je	užíváno	odlišení	kurzivy	a	kresleného	písma,	objevuje	se	i	označení	užit-
kové	či	běžné	písmo,	běžně	se	užívá	i	výrazů	majuskula	a	minuskula.	ostatní	dva	
termíny	vžité	nejsou,	avšak	jejich	rozšíření	se	jeví	jako	užitečné;	usnadní	a	zpřesní	
popis	písem.	v	italské	terminologii	se	tyto	výrazy	používají	(scrittura	normale,	
scrittura	elementare	di	base).	123)

	

	 3.	3.	 zákLadní	teRmíny
	 	 PRo	moRFoLoGIcký	PoPIs	Písma

tento	text	vychází	z	návrhu	pro	několikajazyčný	slovníček,	vytvářený	skupi-
nou	středoevropských	paleografů.	Z	České	republiky	se	na	práci	skupiny	podí-
lejí	P.	spunar,	j.	roháček,	H.	Pátková	a	d.	Havel).	srov.	vocobularium	parvum	
scripturae	latinae,	eds.	juraj	Šedivý	–	Hana	Pátková,	Bratislava-Praha	2008.
	 3.	3.	1.	 Písmové	zrcadlo
	 3.	3.	2.	 text	na	stránce
	 3.	3.	3.	 text	na	řádce
	 3.	3.	4.	 Zdobení	písma
	 3.	3.	5.	 sklon	písma
	 3.	3.	6.	 tah
	 3.	3.	7.	 kombinace	písmen
	 3.	3.	8.	 Základní	části	(prvky)	písmen
	 3.	3.	9.	 tvary	konců	dříků,	břeven,	oblouků	atd.
	 3.	3.	10.	 Popis	některých	majuskulních	písmen
	 3.	3.	11.	 Popis	některých	minuskulních	písmen
	 3.	3.	12.	 interpunkce
	 3.	3.	13.	 Zkracovací	znaménka

	 3.	3.	1.	 Písmové	zRcadLo
	

3.	3.	1.	1.	 oHraniČující	linky

	 jednoduchá	linka
	 dvojitá	linka
	 foliace
	 paginace

	 3.	3.	2.	 text	na	stRánce	

3.	3.	2.	1.	 v	Bloku

120)	Bernhard	Bischoff,	Paläographie	des	römischen	altertums	und	des	abendlän-
discen	Mittelalters,	Berlin	1979,	znovu	1986,	bylo	přeloženo	do	francouzštiny,	
angličtiny	a	italštiny.

121)	 Hans	Förster,	abriss	der	lateinischen	Paläographie,	stuttgart	1963(2),	nejno-
věji	s	doplňky	thomase	Frenze	vyšlo	roku	2004.

122)	karin	schneider,	Paläographie	und	Handschriftenkunde	für	Germanisten,	
tübingen	1999.

123)	a.	Petrucci,	Breve	storia,	s.	23.
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3.	3.	2.	1.	1.	 v	bloku	s	odsazením	vlevo,	vpravo

3.	3.	2.	1.	2.	 centrovaný,	dostředný	centrovaný

3.	3.	2.	1.	3.	 stupňovitě	se	zužující,	rozšiřující

3.	3.	2.	2.	 ve	slouPcícH

3.	3.	2.	3.	 teXt	s	koMentářeM
3.	3.	2.	3.	1.	 komentář	obklopuje	text	 	 →

3.	3.	2.	3.	2.	 Marginální	glosy

3.	3.	2.	3.	3.	 Meziřádkové	glosy

3.	3.	2.	4.
	 rozestupy	mezi	řádky

	 3.	3.	3.	 text	na	řádce	

3.	3.	3.	1.	
3.	3.	3.	1.	1.	 zleva	doprava

3.	3.	3.	1.	2.	 zprava	doleva

3.	3.	3.	2.
3.	3.	3.	2.	1.	 horní	dotažnice	(spunar:	dotahovací	linka)
3.	3.	3.	2.	2.	 vrchní	(spunar:	horní)	linka
3.	3.	3.	2.	3.	 základní	linka
3.	3.	3.	2.	4.	 dolní	dotažnice	(spunar:	dotahovací	linka)
3.	3.	3.	2.	5.	 horní	prostor	pro	psaní	(kašpar:	horní	pásmo)
3.	3.	3.	2.	6.	 střední	prostor	pro	psaní	(kašpar:	střední	pásmo)
3.	3.	3.	2.	7.	 dolní	prostor	pro	psaní	(kašpar:	dolní	pásmo)

3.	3.	3.	3.	
3.	3.	3.	3.	1.	 horní	délky
3.	3.	2		 dolní	délky

3.	3.	3.	4.	
3.	3.	3.	4.	1.	majuskula

3.	3.	3.	4.	2.	minuskula

3.	3.	3.	5.	 oddělování	teXtu
3.	3.	3.	5.	1.	 spojité	písmo	(scriptura	continua)
3.	3.	3.	5.	2.	 scriptura	disiuncta
3.	3.	3.	5.	3.	 mezery	mezi	slovy
3.	3.	3.	5.	4.	 mezery	mezi	písmeny
3.	3.	3.	5.	5.	 oddělovací	znaménko


