To byl také i Mildenfurth reformován

Výstava na téma Nové pohledy do staré
knihovny Kláštera Mildenfurth

Slavnostní zahájení výstavy
se bude konat
9. května 2019 v 17.00 hodin
Durynská univerzitní a zemská knihovna Jena
Vás srdečně zve do přednáškového sálu hlavní
budovy knihovny
(Bibliotheksplatz 2 / Knihovnické náměstí 2).

Slavnostní zahájení výstavy
1193 založili Fojtové z Weidy v blízkosti své rezidence
premonstrátní klášter jménem Mildenfurth. Vladař Heinrich II. der Reiche (Jindřich II.) potřeboval pro své
rostoucí teritorium kvalitní a vzdělané kazatele. K tomu
hledal i nové místo, které by sloužilo jako pohřebiště pro
jeho vymírající dynastii. Díky své mohutné a masivní
stavbě byl klášter již zdaleka viditelný a udržoval si již
tehdy svoji pozici jako známé duchovní centrum regionu.
A to nejenom, když se zde, na tomto místě konal léta
Páně 1238 veřejný rozvod manželství Jindřicha IV. z
Weidy (Heinrich IV. von Weida) a jeho ženy.
Již časných dobách zde vznikla příruční knihovna, kde
byly jednotlivé exempláře zpřístupněny jenom k
místnímu studiu. Tato knihovna měla za úkol bratrům v
klášteře pomáhat při jejich práci a ulehčovat jejich
duchovní činnost. Když potom Klášter Mildenfurth ve
zmatcích reformační doby zaniknul a byl posléze v roce
1540 dokonce zrušen, přestěhovaly se zbylé
reprezentativní rukopisy z bývalé významné knihovny do
německých měst Wittenberg, Weimar a posléze ukončily
exponáty tuto pouť ve městě Jena. Svůj domov našly
potom tyto cenné rukopisy v místní Durynské univerzitní
a zemské knihovně (ThULB).
Díky přehledné katalogizaci svazků se otevřel nový pohled na celé bohatství sbírky. První
výsledky této práce bylo možné prezentovat v roce 2002. Přitom vyvstalo také mnoho
nových zajímavých otázek: tak například, které rukopisy byly v minulosti psány přímo v
Klášteru Mildenfurth? A které zase byly zakoupeny a nebo klášteru věnovány? V
souvislosti s tehdejší klášterní reformou, která se datuje okolo roku 1456 byla také místní
klášterní knihovna probuzena k novému životu. Prakticky to znamenalo, že došlo k nové
péči o knihovní svazky ale také o celou knihovnu: obnovení titulních štítků a seznamů
obsahů, byla k dispozici užitečná a praktická pomoc knihovníka, vytvořen jak nový
kompletní seznam inventáře knihovny, tak i informační systém rozmístění svazků.
Vzájemné odkazy a knihy vytvoří v naší fantazii představu historické knihovny, která byla
jistě v minulosti o hodně větší a bohatší než ta dnešní a která pomáhala tehdejšímu řádu v
jeho práci v oblasti služby Božího slova a pastýřské péče. Služba řádu byla tímto na vysoké
úrovni a odpovídala požadavkům tehdejší doby. Proto je náš pohled do knihovny Kláštera
Mildenfurth zároveň pohledem do kultury pozdního středověku, do jeho historické a
pozoruhodné jedinečnosti a originality na tomto místě opředeném starými bájemi a
pověstmi…

pohled do
kultury na místě
opředeném starými
bájemi
a pověstmi

V rámci projektu Evropské unie „Kulturní cesta Fojtů“ (Evropský fond
regionálního rozvoje) se tým studentů z Technické univerzity Chemnitz ve
spolupráci s ThULB Jena a pod odborným vedením pana profesora
Christopha Fasbendera začal podrobně a do detailu zajímat o letopisy
uložené v knihovně Kláštera Mildenfurth. Tímto bylo možné si z nového
úhlu pohledu položit a zároveň také i najít nové odpovědi na otázky z
historie o existenci a stavu místní staré klášterní knihovny.
Výsledkem této práce je nový katalog, jehož snahou je svým originálním a
osobitým způsobem shrnout a popsat sbírku v Mildenfurthu. Z tohoto
zpracování vyplývá i uspořádání výstavy v Durynské univerzitní a zemské
knihovně v Jeně. Zde budou nejenom poprvé vystaveny všechny zachované
rukopisy a tiskoviny od desátého do šestnáctého století, ale také zde bude
zachycen a popsán vznik, činnost a růst knihovny Kláštera Mildenfurth v
období církevních reforem pozdního středověku a chápat její působení jako
ovoce a výsledek těchto starých časů.

Slavnostní zahájení výstavy

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY
9. květen – 13. prosinec 2019
pondělí až pátek od 9.00 hodin do 16.00 hodin

Durynská univerzitní a zemská
knihovna Jena
hlavní budova knihovny,
Zimelienraum (Zimelien sál),
Bibliotheksplatz 2 (Knihovnické
náměstí 2),
07743 Jena, Durynsko, Německo

KONTAKTNÍ OSOBY
pan profesor doktor Christoph Fasbender
Katedra dějin německé literatury a jazyka
období středověku a raného novověku
Technická univerzita Chemnitz, Sasko,
Německo
0371 / 531-37866
christoph.fasbender@phil.tu-chemnitz.de
pan doktor Joachim Ott
Durynská univerzitní a zemská
knihovna Jena, Německo
03641 / 9-40085
joachim.ott@thulb.uni-jena.de

