
Soupis hlaholských starých tisků ve sbírce 
Slovanské knihovny (Praha) 

 
z knihy Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách / zpracovala 

Františka Sokolová (Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR, 1997). 
 
 

5 
TRUBER, Primus - Truber, Primož:      T 4331 
Postila. Díl I, II         (J 17829) 
Tübingen, 
/ed. Primus Trubar + Hans Ungnad, 
typ. in Urach/, 1562. 
 
4to. Fo. /1 =13/, 1-166, /1/ bílý list, 167-233 = 235 ff. zach. 
Signatury: A(1-4) - Z(1-4) a(1-4) - z(1-4) Aa(1-4) - Nn(1-4) 
Chybí tit . list a 11 listů předmluvy. 
Inc. fo713/: „Vsim dobrim bogoljubnim slovjanskim i hrvackim' kV'rstianom svak 
dobro ot ISCHA...“; verso: „Vaši služabnici Anton Dalmatin, Stipan Istranin“. 
Fo. l67r: „Drugi del ove kratke postile...“ 
Signatury gotikou a lat. antikvou, kustody, živá záhlaví, tištěné marginálie. 
Dřevořezy: ilustrace s biblickými náměty, iniciály. 
Na začátku knihy 4 bílé listy včetně předsádky. 
Renesanční poloměkká vazba, poškozená. Bílý pergamen, zdobeno rostl, 
ornamentem, signováno (H?R). Na zadním přídeští prosvítá středověký latinský 
rukopis. 
Knižní blok nepoškozen, jen desky a předsádky (červotoč). 
Na před. přídeští štítek - mědirytové exlibris klášterní knihovny ve Weisenau: erb 
a nápis „BAZW“ (Bibliothek der Abtei zu Weisenau). 
Vpisky: na posledním bílém listu před začátkem knihy rukou Otona Berkopce 10ř. 
s bibliograf. údaji; na posl. listu předmluvy - fo. /13/ nahoře „Bibliotheca 
Minoraugensis“. 
Šafařík 79, Badalič 93, Bučar-Fancev s. 96; Kukuljevič 20; Kruming Predv. 27 
Náš exemplář cituje: Kruming Predv. 27; CT s. 101 
 
 
11 
/RAFAIL Levakovič/:        T 455 
Azbukividnjak         (S 1936) 
/Romae, ed. et typ. Congreg. de Propaganda Fide, 1693/ 
 
AZBUKTVIDNJAK /slovinskij, iže opštenim načinom Psalterišt nazivaetse. 
Pismom b. Jerolima stridonskago prenapravlen O. F. Rafailom Levakovičem 
chervaštaninom čina menšich brat obsluževajuštich, deržave Bosně Chervatske. 
U Rimu, va vitiskalnici svete skupščini ot razmnoženija veri, 1693/ 



8vo. A(2-8) B(l-8) = ff. /2-16/ = celkem 15 ff. zach. 
Chybí tit. list. 
Inc. fo. /2/: „Azbukividnjak“(záhlaví), vlevo pod ním ve výši 3ř. kříž z křížků (tisk. 
ozdůbek), vpravo řada písmen hlaholské abecedy. Na B(3v) konc. viněta 
z typograf. ozdůbek. B(6): „Azbukividarium Illyricum Hieronymianum, habens 
correspondentes characteres Cyrillianos, seu Servianos, et Latinos“. - B(7): 
Azbukividarium Servianum D. Cyrill. – B(7v) dřevořezová koncová viněta, B(8) 
Salutatio Angelica latine (ob řádku transliterace lat. textu hlaholicí). 
Signatury latinkou, bez označení foliace. Kustody. Dvousloupcová sazba. Použ. i 
latinka. 23 ř., 10 ř. = 59 mm. 
Dřevořez: 1 koncová viněta zach. (rokajový motiv, s andílkem) 
Vazba: obyčejná polokož., zelený karton, 19–20. stol. 
Vpisky: na před. přídeští tužkou: „Levakovič, Rafael: Azbukividnjak slovinski. 
1629“ rukou dr. Otona Berkopce. Na rubu posl. listu 1) nezřetelný zápis cyrilicí, 2) 
...„in conuento di citta nova...“. 
Poškozeno červotočem. 
Určeno podle výšky písma (vyd. 1629 je tištěno Trubarovým písmem z Tübingen, 
má 24 ř., 10 ř = 53, 34 mm). Anica Nazor sice uvádí, že 2. vyd. je nezměněné, ale 
Kruming má u vyd. 1629 jinou výšku písma a neuvádí latinku; 2. vydání bylo 
podle Kruminga tištěno Pastričem. Pastričova hlaholská římská vydání (misál 
1706 a mše za zemřelé 1707) mají výšku písma totožnou s naší (10 ř = 59 mm). 
Kruming s. 120; Kruming Predv. č. 42; Kukuljevič I, 6; BMC Catalogue sign. BM 
58.b.31.(10); Nazor No. 138 
 
 
15 
BUKVAR' slavenskij        T 4347 
Romae,          (A 680) 
/red. M. Karaman/, typ. A. Fulgoni, 1788 
(4. vydání Karamanova slabikáře). 
 
BUKVAR' slavenskij písmeny Veličajšago Učitelja bJeronima Stridonskago 
napečatan'. 
V' Rimě po Antonu Fulgonu v' lěto 1788(hlah.)… 
8vo. P./1, 2/, 3-28, 31, 32 = 30 stran zach.-def. 
Signatury: A(1-8) B (1-6, 8) 
Chybí strany 29, 30. 
Signatury latinkou, paginace arabskými číslicemi. Použ. i lat. antikva (s. 32 
transliterace Ave Maria). Kustody, živá záhlaví, linka, tisk. ozdůbka. Zach. 
1 dřevořez. Viněta s květinovým motivem (tit. list). 
Vazba z r. 1943, polokožená s černým hřbetem, lepenka, černobíle žíhaná. 
Razítko akcesu s datem 22. XII. 1932 (s. 32). Razítko Slovanské knihovny na rubu 
tit. listu. 
Šafařík 11; Kukuljevič 10; Kruming Predv. 53 
Náš exemplář cituje: CT s. 102 



 
 
16 
BREVIARIUM romanum        T 4363 
Romae,          (A 2279) 
ed. et typ. Congreg. de propaganda fide, 1791 
 
Breviarium Romanum Slavonico idiomate jussu SS. D. N. Papae Pii Sexti editum in 
duas anni partes divisum. Pars hiemalis A Dominica prima Adventus usque ad 
Dominicam Trinitatis. 
Časoslov rimskij slavenskim' jazykom povelěniem P. G. N. papy Pia Šestago izdan" 
na dvě lěta častě razdělen. Čast' Zimovaja ot" nedělja pervyja Prišestvija daže do 
nedělja Troicja. 
Romae 1791 (řím.). Typis, et impensis sac. congregationis de propaganda fide. 
4to. /1/ il.; p. 1-208 = 209 pp. zach. 
Signatury: //(1)A(1-8)-N(1-8) 
 
Inc. p. 1: Psaltir'. 
Explicit p. 28: kustod „Vlaščee…“ 
Zach. malá část žaltáře z řím. breviáře. Oproti exempláři NK (sign. XXXIII F 92) je 
tento exemplář lépe zachován, široké okraje, 1 zach. celostr. ilustrace - dřevořez 
(korunovace Bohorodičky) je na nepaginováném foliu před textem. 
Na rozdíl od exempláře NK, kde je tento obrázek na fo. 36 první, římské paginace, 
není list s ilustrací potištěn textem po druhé straně. 
Běžná kartónová vazba z 80. let 20. stol., plátěný hřbet. Na před. předsádce zápis 
z akcesu NUK 1960 a razítko Slovanské knihovny; totéž razítko na rubu posl. listu. 


