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První vydání Ezopova zivota z roku 1750, jehoz jediny známy úplny exemplár se 
uchovává v Leninovë knihovnë v Moskvë (sign. MKI7H/5), má 13 listû, z nichz ke dvema 
(10. a 13.) jsou u dolního okraje prilepeny lístky s doplñujícím textem. Celostránkovy 
obraz Ezopa prozrazuje tutéz predlohu, jakou mël Ezop v Prostëjovském sborniku nebo 
v jinÿch ceskÿch ezopovskych tiscich vcetnë Krameriova, tedy predlohu patrnë nëmec- 
kého püvodu. Tentó Ezop není jen zrcadlovÿm obrazem nasich Ezopû, není ve tvári cer- 
ny, není bosy a má cepici. Pozadí postrádá vÿjevy z jeho zivota. Na dalsích listech, 
podobnë jako je tomu u píítomného exempláre, je kresba v záhlaví stránky spojena vzdy 
v jeden celek s textem. První stránka je nadepsána: Zitije ostroumnogo Ezopa. Pod uve- 
denou signaturou jsou v Leninovë knihovnë ulozeny tri vázané exempláre dalsích vydání, 
z nich dva bez titulní kresby, jeden exemplár v obálce ze skrobového papíru (ten se nej- 
více podobá nasemu) a pak fragmenty dalsího exempláre; jsou tistëny na bézovém nebo 
bledëmodrém papíru, nëkteré vÿtisky jsou vytistëny vadnë.

Celkem vyslo v Rusku pët vydání, která se od sebe lisí provedením rytin kreseb 
i písma. Z tÿchz desek byly tistëny vzdy dva az tri náklady, celkem tedy lze ríci, ze 
Zivot Ezopuv vysel patnáctkrát. Na nëkterÿch cistÿch stranách vÿtiskû Leninovy knihov- 
ny jsou nevyznamné poznámky, dëtské kresby vlácku z nedávné doby apod.

Exemplár Slovanské knihovny (sign. R 09/556 T 9306) je velmi zachovaly, az na jeden 
list s porusenÿm papírem u horniho okraje a az asi na dvoji znecistëni v kresbë. Papir 
nëkterÿch listû má nezfetelné filigrány dvojí velikosti. Knihovna jej získala na antikvàr- 
ním trhu v roce 1935 a v roce 1959 jej restaurovala konservacní dílna Státní knihovny 
CSSR. Protoze jsem mël moznost porovnat nás exemplár pouze s jednim velmi zacho- 
valÿm vÿtiskem Puskinského domu v Leningradë a s vÿtisky v Leninovë knihovnë, kte- 
ré nejsou presnëji datovány, mohu jen píedpokládat, ze jde patrnë o nëkteré z poslednich 
vydání, a to bud z konce 18. nebo ze zacàtku 19. stoleti. Ackoliv vÿtvarnà závislost na 
nezjistëné prapfedloze je zfejmà, pojeti ruského rytce je velmi osobité a prozrazuje jeho 
mimorâdnÿ talent; o jeho mistrovstvi svëdci suverénnost linie jak v kresbë postav, tak 
i v ornamentální vÿzdobë, která bohatë doplñuje komposici jednotlivÿch strânek.

Vydáním tohoto ruského tisku, mimo hranice Sovëtského svazu bezpochyby unikât- 
niho, v edici faksimilovanÿch cimelii nasich kniznich fondu zpfistupnujeme verejnosti 
tentó puvabnÿ doklad ruského ryteckého umëni a vpravdë lidové ruské knizni kultury.
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drawings of the figures as well as of the ornamental decorations which richly supple
ment the composition of the individual pages.

Our aim in publishing this Russian print, definitely unique beyond the borders of the 
USSR, in the series of reproduced cimeliae of our book funds is to acquaint the public 
with this charming proof of Russian engraving art and real Russian folk book culture.
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