67. ¼ Alliance de ¾ Autriche avec ¾ Allemagne au point de vue Bohême autrichienne

*/ Charakteristika pùvodcù korespondence se vztahuje k období vymezenému èasovým rozsahem fondu.

ZØÍZENÍ A HISTORIE ÈESKÉHO ODDÌLENÍ
KONZULTAÈNÍ KNIHOVNY VE VATIKÁNU
Zlatue Kukánová
V souvislosti se zaloením Èeského historického ústavu v Øímì bylo a jetì
bude tøeba øeit øadu organizaèních a odborných otázek. Aby mohl ústav fungovat na solidní vìdecké úrovni a aby byl dùstojným pokraèovatelem svého pøedchùdce, bude muset navázat na výzkum nìkolika generací archiváøù a historikù.
Prvoøadým úkolem bude obnovení jeho odborné knihovny a bìhem dalích let
moná i spolupodíl pøi doplòování èeského oddìlení konzultaèní knihovny ve
Vatikánu.
Pøi studiu historie èeských výzkumù v zahranièních archivech narazíme na
øadu jmen pracovníkù bývalého Archivu zemì Èeské a Archivu ministerstva vnitra.1 Jedním z prvních èeských badatelù ve vatikánských archivech, vydávají228

cích svìdectví o kulturním a politickém vývoji v Evropì, byl vem dobøe známý
Hynek Kollmann, autor nìkolikasvazkové edice pramenù k èeským náboenským dìjinám první poloviny 17. století, která vznikla na základì jeho studia
v archivu Kongregace Propagandy fide.2 Málokomu je vak známo, e právì on
má urèitý podíl na zøízení èeského oddìlení Leoninské knihovny v Øímì.
Døíve ne se dostaneme k samotnému zaloení knihovny, zmíníme se v krátkosti o poèátcích výzkumu naich historikù ve vatikánském archivu. Jeho sbírky
a fondy zùstávaly vìtinì badatelù a na nemnohé výjimky uzavøeny. K obratu
dolo teprve v osmdesátých letech 19. století po rozhodnutí papee Lva XIII.
zpøístupnit archiv vìdecké veøejnosti. Do Øíma zaèali pøicházet odborníci z rùzných míst Evropy, aby zkoumali dosud neznámé prameny a hledali odpovìdi na
nezodpovìzené otázky. Tehdy zde byla zaloena øada vìdeckých ústavù, je
vytváøely odborné a materiální zázemí pro jednotlivé badatele a vzájemnì si vymìòovaly získané poznatky a informace. Pøístup k bohatému mnoství pramenù k naim národním dìjinám umonil Èechùm Rakouský historický ústav poprvé v roce 1887. Od té doby vysílal Zemský výbor Království èeského kadoroènì
na vlastní náklady alespoò jednoho stipendistu ke studiu bohemik v øímských
a dalích italských archivech. Z jejich záznamù a poznatkù vzelo potom nìkolik
dùleitých a cenných edic pramenù a nejrùznìjích historických statí, obohacujících èeskou historiografii.3 Øada dosud nevydaných a odbornì pøíli nevyuívaných pramenù, excerpovaných nìkolika generacemi archiváøù a historikù, je
uloena ve Státním ústøedním archivu v Praze v takzvané Sbírce pøepisù
z domácích a zahranièních archivù.
Podnìt k rozíøení odborné knihovny vyel od tehdejího papee Lva XIII.
na zaèátku devadesátých let 19. století. Byl to promylený tah, uspokojující
vechny zúèastnìné. Na jedné stranì byla v knihovnì soustøedìna nejvìtí a nejunikátnìjí sbírka historické a vlastivìdné literatury z celé Evropy a na druhé
stranì tak vznikly ve Vatikánu historické pøíruèní knihovny k potøebì badatelù
jednotlivých zemí a ústavù.
Informaci o pøipravovaném vatikánském projektu, který napomohl svìtové
proslulosti knihovny, podal do Prahy jeden z prvních stipendistù Hynek Kollmann. Jeho zprávu projednával Zemský výbor ji v roce 1892, definitivnì ve
prospìch knihovny rozhodl na svých zasedáních dne 18. ledna a 2. bøezna 1893.4
Povolil také obstarání knih, jejich svázání a pravidelné doplòování novými svazky. Historická zemská komise spoleènì se zemským archivem mìly navrhnout
seznam knih. Po jeho schválení bylo z dotace, urèené na studium ve vatikánských archivech, vyèlenìno pìt set zlatých. Brzy se vak ukázalo, e tato èástka
bude pøekroèena.
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Za nákup knih, vazbu a potovné vydal Zemský výbor více ne 780 zlatých.
Z toho bylo vyplaceno necelých 350 zlatých za knihy knihkupci Frantiku Øivnáèovi a témìø 424 zlatých za jejich svázání knihaøi Karlu Justovi.5 Èást knih byla
také získána darem pøímo od autorù, dalí publikace vìnovaly vìdecké ústavy
a spolky. Z øady dárcù, kteøí v poèátcích pøispìli edicemi a èasopisy, musíme
zmínit alespoò Hermenegilda Jireèka,6 Archiv zemì Èeské, Jednotu èeských filologù a Právnickou jednotu. Zemský archiv zásobil knihovnu svými edicemi,
filologové vìnovali osmnáct roèníkù Listù filologických a Právnická jednota dvacet
pìt svazkù èasopisu Právník. Velkou pozornost, vìnovanou celé akci, podtrhuje
skuteènost, e zakoupené a darované svazky byly opatøeny jednotnou vazbou se
symbolem Èeského království na høbetì. Údaje o poètu knih se v pramenech
rozcházejí a pohybují se od 114 do 116 dìl ve 283 a 315 svazcích.
Vekeré knihy byly pøipraveny k odeslání ji v èervnu roku 1893. Archiváøi
Hynek Kollmann a Ladislav Klicman vak v té dobì odjídìli ze Øíma domù
a zásilka by je tam u nezastihla, proto bylo její odeslání odsunuto a do doby,
kdy se badatel Klicman vypravil znovu do Itálie. Hynek Kollmann se
s neodeslanými knihami setkal jetì v zemském archivu, kam nastoupil po svém
návratu z Vatikánu.7 A tak knihkupec Øivnáè vypravil svazky na adresu Biblioteca Leonina di consultazione in Roma, Vaticano a v záøí tého roku. Souèasnì s nimi byl správì knihovny zaslán èeský a italský seznam a úèty vech vydání, spojených s instalací knih v Øímì a doprovodný dopis, týkající se pøedevím
uloení literatury.
Zásilka, zabalená do dvou pevných beden, dorazila na místo urèení dne 4.
prosince roku 1893 a o patnáct dní pozdìji byla instalována Ladislavem Klicmanem v oddìlení, vyhrazeném pro knihy Království èeského a oznaèeném Bohemia.8 Dolé svazky byly pak na místì rozdìleny do pìti hlavních tematických
oddílù. V prvním byly edice pramenù, ve druhém knihy o historii národa, zemì
a o jednotlivých dùleitých obdobích, ve tøetím dìjiny církevní, právní a kulturní,
ve ètvrtém svazky k regionální historii a dìjinám mìst a v posledním byly umístìny publikace vìdeckých ústavù, historické spisy, jazykovìdné knihy a èasopisy.
O tom, e se nae knihovna v Øímì dobøe uvedla a ujala, svìdèí Klicmanova
zpráva do Prahy z konce prosince. Píe v ní: Vyniká knihovna èeská vedle
úsudku povolaných znalcù jak poètem, tak i skvostnou úpravou knih nad vekeré ostatní sbírky Rakouska i cizozemska. Dar království Èeského reprezentuje
se velmi krásnì. V celé Austria-Ungheria (ani uherské nevyjímaje) nemá sobì
rovna a co se úhlednosti týèe, mezi dary jednotlivých zemí jen Bádenský mùe
se mu stavìti po bok, a ten není tak èetný.9
Jetì pøed zasláním první oficiální zásilky knih byly v Øímì v konzultaèní
knihovnì èeského oddìlení deponovány nìkteré dary. Protoe se vìtinou jed230

nalo o nevázané knihy, nezøídka o duplikáty, musel Klicman pøistoupit po dohodì se správou vatikánské knihovny k jejich revizi. Vybral svazky k vazbì, doporuèil její druh, nápisy a zapùjèil k výzdobì razidlo se zemským znakem. Dodateènou vazbu financovala knihovna a výjimeènì (nejspí z estetických dùvodù)
netrvala na umístìní nápisu Biblioteca apostolica Vaticana, jak tomu bylo ve
vech ostatních pøípadech.
Zemský výbor v roce 1894 uvolnil ze svého rozpoètu zemskému archivu sto
zlatých na nákup, vazbu a zaslání knih do Vatikánu.10
Zpoèátku byly knihy vypravovány kadý rok podle toho, zda byl v Øímì
nìjaký èeský stipendista. Pravidelné vyúètování jejich nákupu pøedkládal Zemskému výboru øeditel archivu dr. Frantiek Dvorský a jeho nástupce dr. Vojtìch
Nováèek. Vazbu a nákup knih obstarávaly osvìdèené firmy Just a Øivnáè. Zásilky do Leoninské knihovny dotovali vedle zemského archivu svými dary jednotlivci, instituce a rùzné spolky.11 Podíl archivu na budování èeského oddìlení
vatikánské knihovny ocenil tehdejí pape Pius X., který vìnoval v dubnu roku
1905 jejím prostøednictvím archivu nìkolik svazkù.
V únoru roku 1914 byly odeslány hromadnì publikace za léta 1908 a 1913.
Vývoj politických událostí zasáhl negativnì do dalího osudu knihovny. Po vypuknutí první svìtové války nastala nucená pøestávka v historickém výzkumu
a samozøejmì také v pøedávání publikací. V rozpoètu Zemského výboru byla
dokonce zruena poloka na udrování knihovny. Pøesto zemský archiv shromaïoval a pøipravoval bìhem války nové svazky pro pøítí zásilku.
Konec první svìtové války vak neznamenal obnovení pøeruených stykù na
pùvodní úrovni. Rozpad Rakousko-Uherska pøinesl nástupnickým státùm øadu
problémù, které se nevyhnuly ani øeení vìdeckých úkolù bývalé monarchie a organizaci studijních cest a pobytù v italských archivech. Osud historických výzkumù a knihovny do jisté míry ovlivnily pomìrnì napjaté vztahy mezi novì
vzniklou Èeskoslovenskou republikou a Papeskou stolicí, vyvolané vnitropolitickým vývojem, nepodporujícím tradièní èeský a slovenský katolicismus.12
Pozitivní roli v øadì jednání sehrál historik dr. Kamil Krofta, ná velvyslanec ve
Vatikánu. Ten pøi svých jednáních vyuíval znalostí tamního prostøedí, s ním
pøiel do styku u pøi studijních pobytech. Èeskoslovensko neúspìnì uplatòovalo ústy svého vyslance nárok na vydání knih bývalého rakouského ústavu pro
historická studia s odùvodnìním, e byly dotovány ze spoleèných penìz. Po
letech diskusí a posuzování nejrùznìjích návrhù se díky ministerstvu kolství
a národní osvìty podaøilo vytvoøit i finanèní podmínky pro zaloení a èinnost
Èeskoslovenského historického ústavu v Øímì.
Ji v roce 1920 ádal ministra kolství prefekt Vatikánské knihovny mons.
Giovanni Mercati o dalí doplòování èeského oddìlení knihovny, je bylo po
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øadu váleèných let pøerueno. O tom, e si ministerstvo uvìdomovalo význam
tohoto podniku, svìdèí i následující vyjádøení jeho úøedníka dr. Zdeòka Wirtha:
Vìc má zajisté za dneních pomìrù nemalý význam jak pro zahranièní vìdeckou representaci naeho státu tak pro budoucí èeské badatele a èleny Èeskoslovenského historického ústavu v Øímì.13 Proto byly brzy kontaktovány zemský
výbor a zemský archiv. Do rozpoètu zemského výboru na rok 1921 byla opìt
zaøazena poloka na získávání knih. První publikace byly vypraveny z Prahy ji
v roce 1922. Pokraèovalo se v doplòování slovníkù (napøíklad Masarykova slovníku nauèného a Podlahova Slovníku bohovìdného) a odborných èasopisù. Øadu
výtiskù darovaly Èeská akademie vìd a umìní, Královská èeská spoleènost nauk,
ministerstvo kolství a národní osvìty, Filosofická fakulta University Karlovy
v Praze, Filosofická fakulta Masarykovy university v Brnì, spolek Dìdictví sv.
Prokopa a mnoho dalích institucí. Samozøejmì mezi nimi nechybìly historické
svazky a edice, vydávané Archivem hlavního mìsta Prahy, kapitulním archivem,
Moravským zemským archivem a Archivem zemì èeské.14 Vechny dary se peèlivì zaznamenávaly do seznamù, vedených jak ve Vatikánu, tak v zemském archivu. V roce 1929 bylo podle archivního evidenèního seznamu v Øímì celkem asi
1400 svazkù. Pape Pius XI. ocenil práci archiváøù pøi vytváøení knihovního
fondu a na návrh prefekta mons. Giovanni Mercatiho vìnoval zemskému archivu
vzácnou diplomatickou edici nejstarích papeských papyrových listin Pontificum Romanorum diplomata papyracea.15
I ve tøicátých letech bylo po dohodì mezi ministerstvem kolství a národní
osvìty a Èeským zemským výborem doplòováno èeskoslovenské oddìlení vatikánské konzultaèní knihovny. Archiv zemì Èeské stále shromaïoval darované a zakoupené knihy a zajitoval jejich jednotnou polokoenou vazbu. Koncem
roku 1933 se podle evidence zemského archivu nacházelo v Leoninské knihovnì
pøes tisíc et set svazkù.16 Vìtí mnoství odborných knih a periodik bylo odesláno v letech 1936 a 1937, vatikánská knihovna potvrdila v roce 1936 pøijetí
osmdesáti esti publikací. Tehdy se k øadì osvìdèených dárcù z pøedchozích
let pøipojila Cyrilometodìjská bohoslovecká fakulta v Olomouci, Královská èeská spoleènost nauk v Praze, benediktinské opatství v Bøevnovì, konvent øádu
dominikánù v Praze a dalí instituce. Postupnì se roziøoval a rozrùstal i poèet
významných kulturních osobností, které vìnovaly autorské výtisky. Byli to napøíklad prof. dr. Augustin Neumann, prof. dr. Jan Kapras a prof. dr. Frantiek
Hrubý.17
V prùbìhu tøicátých let také dolo ke zmìnì v organizaci knihovny. Na rozdíl
od pùvodního èlenìní do pìti okruhù, byly knihy rozdìleny do tøinácti tematických celkù. V prvních dvou oddílech byly soustøedìny edice pramenù, dále
následovaly svazky, týkající se obecných dìjin, dìjin zemí a církevní správy.
Historickým èasopisùm, bibligrafiím, biografiím, genealogii, topografii, geogra232

fii, umìní, archeologii a etnografii bylo vyhrazeno celkem pìt oddìlení knihovny.
V posledních tøech oddílech byly deponovány publikace k dìjinám státu a práva,
literární a jazykovìdné studie a práce rùzných vìdeckých ústavù a spoleèností.
Knihy velkých formátù byly uloeny zvlá pod oznaèením Folio. Nové uspoøádání konzulaèní knihovny, které mìlo badatelùm umonit rychlejí orientaci ve
velkém souboru, vak nenabízelo uivatelùm vekerou èeskoslovenskou produkci. Øada odborných publikací z ní byla vyòata a soustøedìna spoleènì se
studiemi jiných zahranièních autorù v dalích umìle vytvoøených oddílech. Tak
byly napøíklad Gollovy, Tomkovy a Wintrovy práce o praské univerzitì zaøazeny do velkého oddìlení Universita.
Pøevratný politický vývoj v Evropì uspíil konec èinnosti naeho historického ústavu. Proto je celkem symbolické deponování Kollmannových Akt Propagandy fide v Leoninské knihovnì v roce 1939, to je tìsnì pøed uzavøením ústavu. Podle posledních známých informací z roku 1941 byl rozsah svazkù,
uloených v èeskoslovenském oddìlení konzultaèní knihovny kolem ètyøiceti
bìných metrù.18 Váleèné události ji podruhé negativnì zasáhly do dalího osudu knihovny a pozastavily odesílání nových zásilek. Vzhledem k omezení èinnosti historického ústavu v Øímì a k sloité personální situaci v zemském archivu nebylo moné pokraèovat v péèi o publikace Vatikánské knihovny.
Výraznou zmìnu nepøinesl ani dlouho oèekávaný konec druhé svìtové války.
Bìhem velmi krátkého pováleèného období se Archivu zemì Èeské nepodaøilo
navázat na pøedchozí úspìnou tradici. Jeho nástupce, Státní ústøední archiv,
øadu podnikù a závazkù svých pøedchùdcù z rùzných dùvodù nepøevzal. Celkový nezájem spoleènosti o systematický vatikánský výzkum se projevil i tím, e
ádný z vìdeckých ústavù nezaøadil do svého pracovního plánu úkol doplòovat
nai konzultaèní knihovnu. Pokud se v posledních ètyøiceti letech objevily ve
Vatikánské knihovnì nìkteré èeské odborné publikace (edice pramenù èi historické studie), stalo se tak ve vìtinì pøípadù pøièinìním samotných autorù, kteøí
po studiu pramenù ve zdejích archivech povaovali za svou morální povinnost
odevzdání autorských výtiskù.
I pøes dalí nepøízeò osudu nebyla snaha zemského archivu marná. Pùvodní
zámìr, s ním bylo v devadesátých letech minulého století zaloeno èeské oddìlení konzultaèní knihovny, byl splnìn. Odborné publikace zde prezentovaly èeskou a slovenskou vìdeckou práci a zároveò byly a stále jsou oporou naim i zahranièním badatelùm, podílejícím se na rùzných projektech.19 O tom, e nae
oddìlení obstálo se ctí po stánce reprezentativní, se mùe pøesvìdèit kadý
návtìvník Vatikánské knihovny, nebo je mu dopøáno postát v prvním patøe
hlavního sálu pøed zaplnìnými døevìnými regály s oznaèením Cecoslovacchia.
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Dnení generaci èeká nelehký úkol a jeho výsledek mohou, stejnì jako pøed
desítkami let, do znaèné míry ovlivnit i rùzné archivy, vìdecké instituce a vydavatelství. U nejblií léta ukáí jestli se podaøilo v plném rozsahu navázat na
pøedchozí výsledky. Tento kratièký pøíspìvek mìl být skromným pøipomenutím
nedávno minulého stého výroèí zaloení èeského oddìlení Vatikánské knihovny.
Zároveò by mìl být výzvou odborné veøejnosti k jeho systematickému doplòování. Dùleitou roli v této významné èinnosti by mìly do budoucna sehrát Státní
ústøední archiv a Èeský historický ústav v Øímì.
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konané u pøíleitosti 130. výroèí zaloení Zemského archivu a 100. výroèí
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