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Karel Fischer (1757–1844) 
 

P�íb�h klementinského knihovníka a hebrejského cenzora 
 

19. dubna – 30. kv�tna 2007 v Klementinu 
 
 

V letošním roce oslaví Národní knihovna �eské republiky t�i výro�í spojená se 
svojí historií: 200. výro�í úmrtí svého prvního biblioteká�e Karla Rafaela Ungara 
(1743–1807), 230. výro�í zve�ejn�ní knihovny (1777–2007) a v neposlední �ad� též 
250. výro�í narození jednoho ze svých prvních zam�stnanc�, knihovníka  
a hebrejského cenzora v jedné osob� Karla Fischera.  

Prost�ednictvím pohledu na Fischerovy osudy p�edstavuje výstava Karel 
Fischer (1757–1844). P�íb�h klementinského knihovníka a hebrejského cenzora 
za�átky pražské univerzitní knihovny a p�ispívá zárove� k poznání židovských d�jin  
v �echách ve sledovaném období. V tématických celcích, v�novaných Fischerovu 
mládí, knihovnické a cenzorské �innosti, myšlenkovému sv�tu a stá�í jsou zárove� 
podrobn� dokumentovány jeho životní osudy i profesní �innost. Výstava prezentuje 
p�edevším materiály z fond� Národní knihovny �R, Národního archivu �R a ze 
sbírek Židovského muzea v Praze. 

Karel Fischer pocházel z chudé k�es�anské rodiny ze západo�eského 
Hrozn�tína. Získal vzd�lání na piaristickém gymnáziu v Ostrov� a jako nadaný 
nemajetný student byl p�edur�en k duchovní karié�e. Od roku 1778 pobýval trvale  
v Praze, kde se však namísto teologického vzd�lání dev�t let v�noval soukromému 
studiu hebrejštiny a aramejštiny u hebrejského cenzora a emeritního univerzitního 
profesora Leopolda Tirsche. Osvojil si na svou dobu nevšední znalost t�chto 
orientálních jazyk� a hodlal se v budoucnu v�novat hebrejské cenzu�e. T�žkou 
existen�ní situaci, do které se Fischer v osmdesátých letech 18. století kv�li svému 
soukromému studiu dostal, vy�ešil s pomocí biblioteká�e Ungara, jenž mu roku 1785 
nabídl práci v tehdy nedávno zve�ejn�né univerzitní knihovn�. Zde pak Fischer žil a 
pracoval více než 58 let. Z nejnižší pozice knihovního sluhy se vypracoval až na 
druhý nejvyšší post kustoda a v letech 1825–1828 dokonce celou knihovnu vedl. 
Vytoužený post hebrejského cenzora získal Fischer roku 1789 a více než p�l století 
pak jeho rukama procházela veškerá hebrejská tišt�ná produkce �ech. Fischer 
proslul jako velký znalec židovské problematiky i jako �lov�k s otev�eným postojem 
v��i Žid�m. S n�kterými z nich m�l úzké styky a v Národní knihovn� �R se dodnes 
zachovala jeho rozsáhlá hebrejská korespondence. 

Výstavu Karel Fischer (1757-1844). P�íb�h klementinského knihovníka  
a hebrejského cenzora po�ádají v Klementinu od 19. dubna do 30. kv�tna spole�n� 
Národní knihovna �eské republiky a Židovské muzeum v Praze. 
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 Sou�asn� s výstavou vydává Národní knihovna knižní monografii Na rozhraní 
k�es�anského židovského sv�ta. P�íb�h hebrejského cenzora a klementinského 
knihovníka Karla Fischera (1757–1844), kterou na základ� �ady nov� objevených 
materiál� sepsali auto�i scéná�e výstavy PhDr. Iveta Cermanová, Ph.D. a Mgr. 
Jind�ich Marek. Mapují v ní Fischerovy životní osudy a ú�ední kariéru, jeho 
každodenní život, okruh p�átel a intelektuální sv�t. Zvláštní pozornost v�nují 
Fischerovým názor�m na židovskou problematiku a také jeho dílu, jež se z v�tšiny 
zachovalo pouze v rukopisné podob�. Systematický pr�zkum archivního materiálu, 
který auto�i knihy podnikli v Národním archivu, Archivu Národní knihovny �eské 
republiky a v Odd�lení rukopis� a starých tisk� téže instituce, p�inesl objev 
ne�ekaného množství významných a v�tšinou dosud neznámých pramen� v�etn� 
osobní korespondence. Tyto materiály vrhají nové sv�tlo na osudy Karla Fischera  
a zárove� p�inášejí nové poznatky k d�jinám pražské univerzitní knihovny, hebrejské 
cenzury i �eských Žid�. 
 
 
Auto�i scéná�e: Iveta Cermanová a Jind�ich Marek  
Realizace: Odd�lení výstav NK �R  
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