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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ:  

Ve dnech  18. 9. – 5. 10. 2015 jsem v rámci kulturní dohody s Itálií vykonala služební a 

studijní cestu do Říma, jejímž účelem bylo pokračování ve výzkumu bohemik ve Státním archivu 

v Římě směrovaném k edici nunciatury Cesare Speciana z let 1592–1598, dále kontrola 

přepsaných textů Specianovy nunciatury z let 1592–1594 a jejich foliace a kontrola popisů 

archivních pramenů, prováděné ve Vatikánském archivu a ve Vatikánské knihovně. Cestu jsem 

nastoupila  18. 9. 2015 na autobusovém nádraží Praha-Florenc, ve dnech 19. 9. až 4. 10. 

probíhal můj pobyt v Římě. Ubytována jsem byla v Českém historickém ústavu v Římě, via 

Concordia 1. Zpáteční cestu jsem  nastoupila 4. 10.  na autobusovém nádraží Řím-Tiburtina, do 

Prahy jsem se vrátila 5. 10. a do archivu jsem nastoupila 6. 10. 2015. Cestu do Říma a zpět jsem 

vykonala autobusem společnosti Student Agency. 

Ve Státním archivu v Římě jsem pokračovala ve výzkumu bohemik, ve Vatikánském archivu 

a ve Vatikánské knihovně jsem prováděla kontrolu textů a foliace nunciaturní korespondence a 

kontrolu úplnosti popisů archivních pramenů, jejichž přepisy jsou obsahem edice.  

 

ČÁST ODBORNÁ:  

I. Státní archiv v Římě (Archivio di Stato di Roma) 

Ve Státním archivu v Římě jsem pokračovala ve výzkumu bohemik směrovaném k mé ediční 

práci. Za účelem získání dalších informací pro úvod nunciaturní edice jsem pokračovala ve 

studiu rukopisu č. 79 z fondu Santacroce. Zde jsem pokračovala v přepisu relace s názvem 

Relatione della Corte di Roma di tutti li suoi Tribunali, Officii, loro valore e rendita, 

Congregationi de Ssi.ri Cardinali, e quello, che essi devono oservare ne’ Concistori, Cappelle e 

Congregationi, et il modo, che devono tenere i Cardinali nuovi nel pigliare il Capello, pocházející 

z přelomu 16. a 17. století (AS Roma, Santacroce 79, f. 36r–120v). Tato relace přináší popis 

papežského dvora, jeho úřadů, hodnostářů a ceremoniálů. Provedla jsem kolaci folií přepsaných 

v minulém roce a dokončila jsem přepis celé relace (do PC přepsáno 63 s.).  



Přepsaný materiál bude zařazen do Sbírky přepisů z domácích a zahraničních archivů a knihoven 

uložené v Národním archivu.  

 

II. Vatikánský archiv (Archivio Segreto Vaticano, ASV)  

Vatikánský archiv otevíral pro veřejnost 1. 10. 2015. Podle připraveného soupisu chyb 

v přepsaném textu a ve foliaci jsem prošla vytipované svazky nunciaturní korespondence pro 

léta 1592–1594 (Fondo Borghese, serie I 771, 804; Fondo Pio 151, 152; Segreteria di Stato, 

Nunziatura di Germania 15). Kontrolu textu Specianovy papežské instrukce se mi opět 

nepodařilo provést, protože rukopis nacházející se ve fondu Miscelanea,  Armario II 71, je kvůli 

těžkému fyzickému poškození stále uzavřen pro veřejnost.  Kromě toho jsem provedla kontrolu 

popisů archivních pramenů, které tvoří samostatnou kapitolu v edici (Quellenüberlieferung).  

 

      III. Vatikánská knihovna (Biblioteca Apostolica Vaticana, BAV) 

      Ve Vatikánské knihovně jsem v oddělení rukopisů za stejným účelem prošla svazek 

Barberianus latinus 5747. 

 

     Vzhledem k výše uvedeným faktům se domnívám, že má cesta splnila svůj účel. 

 

 

     V Praze dne 13. 10. 2015                                             PhDr. Alena Pazderová 
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