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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Knihy doby Karla IV. – poklady rajhradské knihovny 
 

Nejbližší víkend 10. a 11. září nabídne v Památníku písemnictví na Moravě jedinečnou 

možnost prohlédnout si originály středověkých iluminovaných rukopisů a zároveň díla 

moderního umění spjatá se jmény Josef Čapek, Marc Chagall, Paul Klee nebo Georges 

Braque. 

Úspěšná výstava Knihy doby Karla IV. (28. června – 11. září 2016) představuje výběr 

z rozsáhlé klášterní rukopisné sbírky, která obsahuje třicet svazků pocházejících ze 14. století. 

Vedle Breviáře rajhradského probošta Vítka s iluminacemi připisovanými Mistru 

Theodorikovi patří mezi představované skvosty dobové opisy básní Francesca Petrarky nebo 

soubor Summa Cancellariae, sestavený Janem ze Středy, dvorním kancléřem císaře. Tyto a 

další svazky mají nyní návštěvníci příležitost obdivovat ještě několik dnů, než budou opět 

uloženy do trezoru se stálými klimatickými podmínkami.  

Kromě pečlivě střežených rukopisů rozšiřují výstavu také dvě věrné makety středověkých 

knih, které předlohám odpovídají nejen písmem a iluminacemi, ale také rozměry a vahou. 

Jedná se o bohatě zdobené liturgické knihy věnované v roce 1323 nově zakládanému klášteru 

na Starém Brně královnou Eliškou Rejčkou, a které jsou dnes uchovávány v Rajhradě. 

Prezentováno je i množství obrazového materiálu, umožňujícího detailní pohled na jednotlivé 

prvky knižní výzdoby – kaligrafické ornamenty, malované iniciály nebo rostlinné a zvířecí 

motivy. 

Nevšední zážitek jistě přinese propojení vrcholných děl středověké knižní kultury s cennými 

originály moderního umění. Do nově zrekonstruovaných prostor byla loni umístěna sbírka 

vzácných knih a uměleckých děl darovaná klášteru profesorem Milošem Stehlíkem, nestorem 

brněnské památkové péče. Její prezentované jádro tvoří expozice obálek prvních vydání knih, 

upravených Josefem Čapkem. Instalaci sběratelských knih a bibliofilií doplňují plátna 

Stehlíkových oblíbených malířů. 
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