Zprá va
ze s l u ž e b n í a s t u d i j n í c e s t y

Účel cesty: Úpravy textů nunciaturní korespondence z let 1592–1594, kontrola foliace,
kontrola a doplnění popisů pramenů a studium odborné literatury ve
Vatikánském archivu a Vatikánské knihovně.

Trvání cesty: 2. 6. – 17. 6. 2013

Zprávu podává: PhDr. Alena Pazderová, vedoucí 1. oddělení Národního archivu v Praze

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu v Praze: podepsáno elektronicky
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Zpráva ze služební a studijní cesty do Říma
konané ve dnech 2. - 17. 6. 2013
Ve dnech 2. - 17. 6. 2013 jsem v rámci svého grantového úkolu P 405/12/2037 (Edice
korespondence Cesare Speciana, papežského nuncia na císařském dvoře v Praze 1592–94)
vykonala služební a studijní cestu do Říma, jejímž účelem byly dokončovací práce na textu edice
nunciatury Cesare Speciana z let 1592–1594 a na jejím poznámkovém aparátu prováděné ve
Vatikánském archivu a ve Vatikánské knihovně. Cestu jsem nastoupila dne 2. 6. 2013 na
autobusovém nádraží Praha-Florenc, ve dnech 3. 6. až 15. 6. probíhal můj pobyt v Římě.
Ubytována jsem byla v Papežské koleji Nepomucenum (Pontificio Collegio Nepomuceno), via
Concordia 1. Zpáteční cestu jsem nastoupila 16. 6. na autobusovém nádraží Řím- Tiburtina, do
Prahy jsem se vrátila 17. 6. Cestu do Říma a zpět jsem vykonala autobusem společnosti Tourbus.
A/ Část technicko-organizační
Ve Vatikánském archivu i ve Vatikánské knihovně jsem prováděla kontrolu textů a foliace
nunciaturní korespondence včetně doplnění popisů pramenů a studia odborné literatury.
B/ Část odborná

I. Vatikánský archiv (Archivio Segreto Vaticano, ASV)
Ve Vatikánském archivu jsem podle doma připravených soupisů chyb, nejasností v textu a
ve foliaci procházela vytipované svazky nunciaturní korespondence pro léta 1592–1594, tj.
Fondo Bolognetti, sv. č. 42, jednotlivé svazky fondů Borghese a Pio, tj. Borghese I 771, I
804 a Fondo Pio 151, 152, fond Segreteria di Stato, Nunziatura di Germania 15, fond
Miscellanea Armario XLIV 37 a Armario II 71. Doplnila jsem také původní italské názvy
jednotlivých register a pro potřeby úvodu a rejstříku edice jsem využívala zdejší příruční
knihovnu.

II. Vatikánská knihovna (Biblioteca Apostolica Vaticana, BAV)
Ve Vatikánské knihovně jsem v oddělení rukopisů za stejným účelem procházela svazky
Barberianus latinus 5747, Urbinatus latinus 866 a Ottobonianus latinus 3185 a využívala
zdejší příruční knihovnu.
V oddělení tisků jsem pro potřeby úvodu edice a životopisu nuncia Speciana vytěžovala
publikaci C. Speciano, Proposizioni morali e civili, a cura di Natale Mosconi, Brescia
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1961. Jedná se o edici Specianova významného díla, s původním názvem Propositioni
Christiane, morali et civili, subalternate a Dio, con le quali s´intende, et prattica le cose
etiam politiche senza offendere la propria coscienza, na němž pracoval od roku 1594 až do
své smrti v roce 1607 a jež náleží do oblasti politické protireformační literatury.
Vzhledem k výše uvedeným faktům se domnívám, že má cesta splnila svůj účel.

V Praze dne 2. 7. 2013

PhDr. Alena Pazderová
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