Gregoriánské epakty, Vìèný kalendáø juliánský, Vìèný kalendáø gregoriánský, Mìsíèní písmena: novoluní, Mìsíèní
písmena rozmístìní, Stáøí Mìsíce v prvních dnech mìsícù
devatenáctiletého cyklu, Epakty juliánského a gregoriánského
kalendáøe , Velikonoèní nedìle juliánského kalendáøe,
Velikonoèní nedìle gregoriánského kalendáøe, Pøehled pohyblivých svátkù, Pøijetí gregoriánského kalendáøe ve vybraných zemích a územích, Pomìr nestejných hodin
k souèasným SEÈ, Stejnì dlouhé hodiny italské (èeské) 
prùmìrný zaèátek první hodiny, Zmìny èasù, Indikce, Øímský kalendáø (po Caesarovì reformì), Bononské datování a
Datování podle zvìrokruhu. Potom následují vlastnì nejdùleitìjí tabulky kalendáøù, podle nich je mono pøesnì urèit dny roku v letech 7002175, a pro orientaci jsou uvedena èísla kalendáøù, která umoòují hledat i podle dalích kritérií (nedìlní písmena a Velikonoce). Jsou pøipojeny jetì
tabulky k datování podle cisioánù (v èeských zemích), francouzský revoluèní kalendáø a juliánské datování.
Závìreèná èást publikace náleí Soupisùm svìtských a
církevních pøedstavitelù ve støední Evropì (s. 617838), na
jejich zpracování se kromì autorky publikace podíleli jetì
Pavel R. Pokorný (soupisy novovìkých biskupù a arcibiskupù) a Miloslav Martínek (soupisy rakousko-uherských
kabinetù a èeských a èeskoslovenských vlád). Kromì panovníkù a vlád i církevních hodnostáøù z oblasti historických èeských zemí zde mùeme najít nìkteré tabulky
k dìjinám evropských (zejména sousedních) zemí. V oddíle
Pøedstavitelé katolické církve povauji za velmi vhodné uvedení seznamù papeù. Závìreèný jedenáctý oddíl pøedstavuje Abecední soupis svátkù a odborných chronologických
termínù. Zde by mìli knihovníci vìnovat pøedevím pozornost zmìnám kalendáøních dat jednotlivých svátkù, ke kterým docházelo jetì v roce 1970. Na kodu orientace
v nìkterých místech tohoto velmi podrobného a dùleitého
díla je absence rejstøíkù, zejména osobních a místních, aèkoliv lze pochopit, e by jimi dílo, které má celkem 948
stran, narostlo do témìø neádoucích rozmìrù. Aèkoliv je
publikace urèena pøedevím naí irí archiváøské odborné
veøejnosti, je tøeba si uvìdomit, e má nezastupitelné vyuití
i v naem knihovnictví, zejména pøi jmenné a vìcné katalogizaci starí literární produkce, pøípadnì i vlastním rozvoji
knihovìdné i knihovnické práce.
Václav Bartùek
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Pietro Andrea Mattioli 1501-1578 : u pøíleitosti 500. výroèí narození = in occasione del
V centenario della nascita / Miroslava Hejnová.  Praha : Národní knihovna ÈR ; Istituto Italiano di Cultura di Praga, 2001.  59 s., [10] s.
obr. pøíl. : il., portréty, faksim.

Dne 13. 3. 1501 se narodil jeden z nejvýznamnìjích
botanikù a lékaøù raného novovìku Pietro Andrea Mattioli.
Tomuto významnému výroèí evropských kulturních dìjin
vìnovala Národní knihovna v Praze vzpomínkovou výstavu, která byla zahájena v Zrcadlové kapli praského Klementina dne 8. 11. 2001. Pøi její pøíleitosti vznikla i publikace Miroslavy Hejnové, vedoucí oddìlení rukopisù a starých tiskù Národní knihovny ÈR, o ivotì a díle tohoto humanisty, vìdce pozdní renesance a manýrismu, která slouila nejen jako prùvodce po výstavì, ale vydobyla si postavení odborné, v tomto smìru nezastupitelné, publikace.
Po krátkém úvodu V. Balíka, øeditele Národní knihovny,
a A. Trezzi, øeditelky Italského kulturního institutu v Praze,
který byl spolupoøadatelem výstavy, nás autorka uvádí do
problematiky informacemi o èeských renesanèních herbáøích, z nich právì Mattioliho herbáø dosáhl nejvìtí kvality
a stal se nejznámìjím. Potom se Hejnová znovu vrací
k Mattioliho ivotu, který v úvodních pasáích líèí chronologicky. Po narození v rodinì lékaøe v Sienì a dìtství
v Benátkách zaèal studovat medicínu v Padovì a se svým
uèitelem chirurgem Caravitou navtívil i dalí univerzity,
napø. v Øímì. Z Øíma nakonec utekl jetì pøed jeho straným vyplenìním sacco di Roma roku 1527. Dále se autorka vìnuje vìdecké a botanické èinnosti Mattioliho
v Tridentsku, kde pùsobil jako lékaø zdejího biskupa, a
v Gorici, kam byl povolán ve ètyøicátých letech 16. století.
Zde vlastnì získal svoji proslulost botanika pøedevím italským pøekladem díla De materia medica antického uèence
Dioskúrida (Dioskorida), øímského lékaøe øeckého pùvodu
z 1. stol. n. l.
Do Èech se Mattioli dostal v roce 1555 ve slubách arcikníete Ferdinanda Tyrolského, který byl v letech 1547
1566 èeským místodrícím. Vedle Prahy pobýval napø. i na
zámku v Bøeznici a pøedevím se snail prosadit i v oblasti
vydávání svých dìl. Za tímto úèelem se spojil s významnými praskými knihtiskaøi, zejména s Jiøím Melantrichem
z Aventýna, u nìho v roce 1562 vydal svùj herbáø poprvé.
Herbáøe ovem vycházely té latinsky a nìmecky. Mattioli
spolupracoval i s jinými èeskými a støedoevropskými vìdci,
zejména lékaøi, kteøí tehdy pùsobili v Praze, stejnì jako
s rùznými zahranièními uèenci, kteøí mu z cizích zemí posílali
vzorky rostlin. Prahu a Èechy opustil Mattioli v roce 1570.
Odeel do Tyrolska, kde setrvával stále v habsburských slubách. Zde se té potøetí oenil a mìl jetì tøi dìti. Zemøel v roce
1578 v Tridentu, kde se pøi cestì do Øíma nakazil morem.
V dalích kapitolách se autorka vìnuje pøedevím Mattioliho vìdeckému dílu. Mùeme se zde napø. doèíst o výzkumu v oblasti syfilidy, kterému slavný lékaø a botanik vìnoval své poèáteèní dílo. Pomìrnì dosti místa je vìnováno
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Mattioliho pøekladu textu antického lékaøe Pedacia Dioskúrida z Anazarby De materia medica nejprve do italtiny a
pak jetì do latiny. Spis obsahoval velké mnoství informací o rostlinách a tak podnítil pøekladatelùv zájem o tuto oblast. Mattioli Dioskúridovo dílo neustále doplòoval o nové
poznatky, vydával k nìmu komentáøe a pøekládal ho i do
dalích jazykù. Kromì toho pracoval i na svých vlastních
herbáøích, které, jak autorka dále uvádí, vyly spolu s jeho
dalími díly v Praze. Dále se pøipomíná pøedevím Herbáø,
jinak bylináø, vydaný v roce 1562, jeho pøeklad do èetiny
byl dílem lékaøe Tadeáe Hájka z Hájku (1525?1600). Pozornost je vìnována i Mattioliho latinské knize o moru De
peste liber, kterou vydal Melantrich v roce 1564. Dále se
autorka vìnuje latinským dílùm, které Mattioli vydal za svého ivota mimo území Èech, a spisùm, které vyly po jeho
smrti (1578) v Praze. Nejdùleitìjím z nich bylo druhé èeské
vydání Herbáøe aneb bylináøe u Daniela Adama
z Veleslavína (15461599), které upravil a podle nìmeckého
vydání z Frankfurtu z roku 1586 doplnil profesor praské
univerzity, lékaø Adam Hubert z Riesenpachu (15641613).
To vylo v Praze v roce 1596. Závìrem se vìnovala autorka
hranici mezi vìdou a povìrou v herbáøi a jeho kadodennímu vyuití v prùbìhu staletí.
Nevelká, ale velmi zajímavá publikace, doplnìná pouze
poznámkovým aparátem, je provázena zajímavými ilustracemi v textu i v pøílohách, co spolu s uceleným pojednáním autorky Miroslavy Hejnové dokazuje, e kniha s instalací
výstavy, pøi její pøíleitosti byla vydána a která probìhla
ji v roce 2001, tvoøí pouze jakýsi volný svazek a je vlastnì
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samostatným celkem, který o zkoumaném problému pøináí
znaèné mnoství ucelených informací a svou aktuálností
pochopitelnì daleko pøesahuje rámec výstavního katalogu.
Domnívám se, jak mùeme vidìt i ze zkueností jiných celostátních i regionálních institucí (napø. Národní galerie
v Praze nebo Muzeum umìní v Beneovì apod.), e tato
forma pøispívá k daleko vìtímu prohloubení znalostí i
k zapamatování událostí, ne kdybychom je prezentovali
pouze výstavní formou.
Václav Bartùek
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