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ARCHIVNÍ PRAMENY K ZÁNIKU KNIHOVNY 
OLOMOUCKÉHO KANOVNÍKA GIANNINIHO

ŠtěPán kohout

Abstrakt: Jeden z předních členů olomoucké kapituly a zároveň spoluzakladatel první rakouské učené 
společnosti Societas eruditorum incognitorum František Řehoř hrabě Giannini (1693–1758), moden-
ský rodák, shromáždil knihovnu o  téměř 7 000 titulech. Ještě za  jeho života ji v  letech 1749–1750 
začal pořádat německý benediktin Oliver Legipont, zkušený knihovník, avšak práci nedokončil. 
Po Gianniniho smrti byla roku 1760 katalogisována francouzským premonstrátem Arsènem Theodo-
rem Fasseauem, s odstupem několika let (1763?) navázala na rukopisný katalog tištěná verse. Protože 
se pozůstalost pro nezměrné Gianniniho dluhy ocitla v konkursu, byla knihovna po marných pokusech 
o prodej vcelku rozprodávána po částech i po jednotlivých kusech. Zbytek knih, pro které se během 
30 let nenašel zájemce (přibližně 3 000), byl nakonec roku 1788 prodán na váhu.

Klíčová slova: František Řehoř Giannini, Arsèn Theodor Fasseau, osobní knihovna, Olomouc, kapitula.

Letos v lednu uplynulo 260 let od úmrtí olomouckého bibliofila Františka Řehoře Tomáše 
Pelhřima Kryštofa hraběte Gianniniho, markýze z Carpineti (9. 3. 1693 – 24. 1. 1758). Jeho 
dozajista nevšední osobnost je sice dodnes všeobecnými slovy oceňována, a pokud je jméno 
tu a tam zmíněno, doprovází jej obvykle nějaké přiměřeně vznešené epitethon ornans, nic-
méně mimo Olomouc není patrně příliš známa. 1 

Rodák ze  severoitalské Modeny byl díky rodičovským konexím již jako třináctiletý 
(28. 8. 1706) prostřednictvím papežské provise jmenován olomouckým nesídelním kanov-
níkem a kanovníkem dómské kapituly ve Vratislavi. Universitní studia absolvoval ve Vídni 
(1708–1711), kde byl též promován doktorem bohosloví a církevního práva. V lednu 1722 jej 
olomoucká kapitula zvolila farářem hlavního městského kostela u sv. Mořice (měla k tomuto 
kostelu prezentační právo). Této mety dosáhl coby osmadvacetiletý a v hodnostech dále stou-
pal. Sídelního kanonikátu nabyl roku 1725, arcijáhenství znojemské mu bylo svěřeno roku 
1730. V lednu 1731 docílil toho, že papež povýšil svatomořickou faru na proboštství a pro-
boštům udělil právo nosit mitru, kteréžto výsadě se v Olomouci dosud kromě biskupa těšili 
jen přední čtyři kapitulní dignitáři.

Když se však pokusil znovu využít svých římských konexí a  získal v  květnu 1746 pro-
visi na  místo kapitulního scholastika, tj. jedné z  oněch čtyř dignit, nestrpěl už nový bis-
kup Ferdinand kardinál Troyer toto vměšování a společně s kapitulou se rozhodnutí vzepřel. 
Giannini se domáhal svého domnělého práva u papežských soudů, ale neuspěl a musel počkat 
až do února 1748, kdy se scholasterie uvolnila postupem jeho úspěšnějšího soupeře Kašpara 
z Glandorfu do hodnosti kapitulního děkana. Teprve pak byl nedočkavý kandidát do vytou-
žené funkce řádně jmenován, roznícený spor však jeho pověsti v očích biskupa i ostatních 

1 Za příklad opomíjení může být pokládán i třísvazkový katalog Olomoucké baroko. Výtvarná kultura z let 
1620–1780. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, kde se sice Gianniniho působení na mnoha mís
tech připomíná, aniž by však byl jeho osobě věnován ucelenější text.



82

ŠTĚPÁN KOHOUT

kapitulářů uškodil. Zemřel v nedožitých 65 letech jako kanovník-senior, v tu chvíli nejstarší 
z celého sboru. 2

Důvodem dnešní pozornosti nejsou Gianniniho pastorační aktivity, ani mimořádná péče, 
s níž obnovil svůj kostel, strávený až na holé zdi rozsáhlým požárem města roku 1709. Příliš 
výjimečnou se nezdá být jeho uměnímilovnost, s níž budoval sbírku obrazů včetně pravo-
slavných ikon, ani dobročinnost, jež mu velela zpřístupnit veřejnosti svou okrasnou zahradu, 
budovanou snad už od 30. let na výměře půldruhého hektaru před Hradskou branou tak, aby 
na ni měl výhled přímo z oken své residence v dnešní Wurmově ulici č. 13. 3

Nejvíce pozornosti na  sebe strhává působením v  olomoucké Societas eruditorum inco-
gnitorum in terris Austriae, založené v Olomouci Josefem Leopoldem baronem Petraschem 
(1714–1772). Ten se inspiroval podobnými spolky učenců, jejichž členové se scházeli, konali 
přednášky, vzájemně si dopisovali, vydávali spolkové časopisy… Od prosince 1746 se v Petra-
schově domě na Horním náměstí scházela skupinka místních učenců – podle pseudomarxis-
tického historika českých dějin 18. a 19. století Josefa Haubelta „sjednocení typicky barokních 
obskurantů hlavně benediktýnského profilu s pokrokově orientovanými světskými vzdělanci“ 
– mezi nimiž byl Giannini nejen s ohledem na své společenské postavení předním členem. 
Šlo o první novodobou učenou společnost v rakouském soustátí, třebas krátkodechou. 4 

Humanistickým vzděláním a jazykovým nadáním vyzbrojený kanovník si ve své vlasti osvo-
jil myšlenky počínajícího osvícenství, avšak v poněkud umírněnější katolicko-reformistické 
podobě, než která se od poloviny 18. století prosazovala na vyšších úrovních rakouské státní 
správy a od 80. let jim už s totální převahou dominovala. Giannini byl oddaným stoupen-
cem svého krajana a otcova přítele Ludovica Antonia Muratoriho (1672–1750), otce italské 
historiografie, který od roku 1700 zastával v Modeně místo knížecího knihovníka a archiváře 
a veřejně zde působil jako probošt kostela Santa Maria della Pomposa. Ačkoli si vyměnili 

2 Na Gianniniho soustavně upozorňoval ZLÁMAL, B. Dějiny kostela svatého Mořice v Olomouci. Olomouc, 
1939, s. 19, 60, 62,76, 85 aj.; TÝŽ. Kostelík sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci. Doplněné zlomky ze svatomořic-
kého archivu. Olomouc, 1937 [zvláštní otisk z Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny 
Marie, 1937, 28], s. 20–21; TÝŽ. František Řehoř Giannini. Člen olomoucké Societas Incognitorum (1693–
1758). Příspěvek k jeho osobnosti. Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. 1947, 34, 
s. 166–172 (zde zejména na s. 172). Připomínal jej i podle možností i později, např. krátkou poznámkou: 
Frant. Řehoř hr. Giannini. Vlastivědný věstník moravský. 1958, 13, s. 231–232. Cenu si podržel i článek KRÁ
LÍK, O. Moravské počátky osvícenského humanismu. K dvoustému výročí olomoucké Societatis incognito
rum. Vlastivědný věstník moravský. 1947, 2, s. 15–27. Drobné biografické zmínky roztroušené v dosavadní 
literatuře shrnul a zásadně obohatil ZUBER, R. František Řehoř Giannini a jeho styky s L. A. Muratorim. 
Okresní archiv v Olomouci. 1984, s. 39–62. Obecně dodávám, že italský hraběcí titul (conte) se urozeností 
nerovnal stejnému titulu říšskoněmeckému (Graf ), byl na úrovni mnohem nižší. V Rakousku byl přirov
náván k prostému titulu šlechtickému (Edler) či nanejvýš rytířskému (Ritter) a italská hrabata zde měla 
v 19. století zakázáno překládat svůj titul do němčiny. Gianniniho otec Karel Antonín byl však roku 1708 
povýšen do stavu říšských hrabat a byl tak plně oprávněn titulu užívat.

3 Zemský archiv v  Opavě, pobočka Olomouc, fond Metropolitní kapitula Olomouc (dále ZAOMCO), 
inv. č.  4671, kart. 663, písmeno G, složka 31½ (Gabriel), po 6. 12. 1768: „so genannte Gianninische Garten, 
welcher in denen FortificationsWerkern bey Nr. 19 hinter der Burgthor situiret“ (detašovaný zesílený 
ravelin č. 19 kryl z jižní strany přístupovou cestu k Hradské bráně, poloha zahrady je patrná na raport
ním plánu pevnosti z r. 1757, viz KUCHBREBURDA, M. – KUPKA, V. Pevnost Olomouc. Dvůr Králové nad 
Labem: Fortprint, 2003, přední přídeští). TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 671, f. 86: ocenění zahrady, osázena 
215 stromy, vybavena skleníkem, zděnými či dřevěnými budovami a  vyzdobena sochami. TAMTÉŽ, 
inv. č. 4683, kart. 677, f. 131, 1733: nákup šindelů a prken „in den herrschafftlichen Gartten“, aniž by bylo 
jisté, že je to právě Gianniniho zahrada.

4 O společnosti naposledy podrobněji KOSTLÁN, A. Societas incognitorum. První učená společnost v českých 
zemích. Práce z  dějin Akademie věd, řada B, sv. 11, Praha 1996. HAUBELT, J. Počátky snah o  vytváření 
organizací vědy v českých zemích. In: PURŠ, J. (ed.). 200 let České společnosti nauk 1784–1984. Praha, 1985, 
s. 289–300, zde s. 293. Vnitřní rozpory sužovaly společnost přinejmenším od  dubna 1748, viz ZUBER, 
František Řehoř Giannini…, s. 47–48, 51 (vlastní spory s Petraschem, Ziegelbauerem a Legipontem, jejich 
neustálé a zbytečné popichování jesuitů, stížnost ze srpna 1748 na 22 měsíců trvající nápor dny s nut
ným pobytem na lůžku).



83

ARCHIVNÍ PRAMENY K ZÁNIKU KNIHOVNY OLOMOUCKÉHO KANOVNÍKA GIANNINIHO

několik dopisů, Muratori asi nepatřil mezi oněch pár desítek osob z různých krajů převážně 
střední Evropy, které spojovalo členství v Societas, členství – pravda – spíše virtuální, čestné 
a representační, než aktivní. Proto také po přibližně pěti letech činnost společnosti vyhasla 
zejména vinou příliš záhy rozžehnutých vnitřních rozporů – Petrasch, na rozdíl od Gianni-
niho, patřil k materialisticky smýšlejícím osvícencům josefínského ražení. Daň si mimo to 
vybrala úmrtí, nemoci, ztráta zájmu či toliko formální příslušnost členů, než často zdůraz-
ňovaný vnější tlak. Spolkový měsíčník Monatliche Auszüge alt- und neuer gelehrten Sachen, 
svou povahou převážně referátový časopis informující o nejnovějších vědeckých poznatcích 
a literatuře, nepřežil ani druhý ročník a stal se více obětí nedostatku spolupracovníků, než 
s oblibou propírané nepřízně vídeňského dvora či jesuitského řádu, který přece po přenesení 
tisku z Olomouce do Frankfurtu a Lipska už nemohl mít účinný nástroj k postihu. 5

Že měl Giannini kladný vztah ke knižní kultuře je tvrzením z rodu lapalissánských – vždyť se 
na obraze z portrétní galerie svatomořických farářů nechal zpodobnit s knihou, zatímco vydo-
bytá infule je spolu s berlou odsunuta do stinného pozadí, a jeho knihovna byla pokládána 
za jednu z největších, jaké svého času na Moravě dokázal jedinec nashromáždit. 6 Nezůstávalo 
u pasivního hromadění. Zdá se, že Giannini – patrně pro potřebu svého češtiny neznalého 
přítele, německého benediktina a  historika Magna (Magnoalda) Ziegelbauera – podnítil 
i latinské překlady Historického kalendáře Daniela Adama z Veleslavína a snad i Zrcadla slav-
ného markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Není u něj vyloučena ani 
původní tvorba: mezi rukopisy jeho knihovny se nacházela jemu připsaná kniha poetických 
dílek, epigramů, elegií, eklog a satir, podobné povahy byl asi i sborník Satyra, seu variorum 
manuscriptorum et collectionum inordinata congeries, u jehož zrodu stál spíše jako pořadatel. Již 
z dřívějška je známo, že složil pohřební elogium na otce Karla Antonína (Elogium funebre his-
toricum patris). Náročnějším textem byly zřejmě Notae ad Zoesium, nejspíše komentář k dílu 
lovaňského právníka Jindřicha Zoesia, jehož díla také vlastnil. 7

Na okraj poznamenejme, že římský nakladatel František Giannini a jeho nástupce Karel se 
ve 20.–40. letech 18. století honosili titulem „Suae Sanctitatis bibliopola“ či „librorum provi-
sor“ – zda patřili k rodině či jde pravděpodobněji o pouhou shodu jmen, mi není v tuto chvíli 
známo, stejně tak návaznost na dodnes existující neapolské vydavatelství Giannini Editore, 
založené jiným Františkem Gianninim roku 1856. 8

Není divu, že byli badatelé zvědavi, jak asi bohatá byla knihovna tohoto muže a co obsaho-
vala. Zcela v duchu invertovaného hesla „Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi“ se usuzovalo 
na její obsah: máme určitou představu o vlastníku knihovny a tomu nejspíše odpovídalo její 
složení. Představy byly velkolepé. Již moravský historiograf Beda Dudík se v polovině 19. století 
o Gianninim zmínil, že byl „Besitzer einer an seltenen Werken überreichen Büchersammlung“. 
Jeho současník, jeden z  vrcholných představitelů moravské vlastivědy Christian d’Elvert, 

5 Nehledě k tomu, že jesuité se bránili jakékoli konkurenci na poli vzdělávání, nejenom světské, nýbrž i cír
kevní, jak ukazují kupříkladu jejich rozepře s piaristy.

6 Moravský zemský archiv v Brně – Cerroniho sbírka (G12) (dále MZAB), sign. Cerr I, č. 29, f. 98v. Dle něj D’EL
VERT, Ch. Die Bibliotheken und andern wissenschaftlichen Kunst und AlterthumsSammlungen in Mähren 
und österreichisch Schlesien. In: Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mährisch-schlesischen 
Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. Heft 3, Brünn, 1852, s. 70–132, zde s. 90.

7 Důvody pro Gianniniho zásluhu o překlad Paprockého Zrcadla, připisovanou J. V. Monsem Petraschovi, 
shrnuje KRÁLÍK, O. Olomoucká Societas incognitorum. Olomouc 1947 [zvláštní otisk z  Osvobozeného 
Našince, 1946–1947, 79–80], s. 25. O Ziegelbauerovi viz SVATOŠ, M. Magnoald Ziegelbauer OSB a jeho 
práce k dějinám vzdělanosti. In: Historia litteraria: v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: 
Filosofia, 2015, s. 89–110. MZAB, sign. Cerr II, č. 72, s. 391, č. 53, s. 393, č. 66, s. 410, č. 140, s. 411, č. 150. 
Gianniniho deník vedený od 29. 6. 1735 je na s. 387, č. 36. ZUBER, Osudy…, s. 75.

8 Titul uveden například v BENEDIKT XIII. Opuscula varia variis temporibus pro Beneventana Archidioecesi … in 
unum tandem collecta… Romae, 1726, s. 1; BENEDIKT XIV. De synodo dioecesana libri octo. Romae, 1748, s. III.
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věnoval Gianniniho knihovně nemalou pozornost ve svém přehledu moravskoslezských kniho-
ven a uměleckých sbírek a cenil ji vysoko. O 100 let později toužebně vzdychá Oldřich Králík: 
„Nejlépe by se jeho snažení osvětlilo, kdybychom měli jeho podivuhodnou knihovnu.“ 9 A tak 
jedni podle svého odborného zaměření předpokládali vysoký podíl české literatury, jiní zase 
zednářské. 10 Vždyť ani o přibližném počtu knih nepanovala mezi badateli shoda. Odhad Josefa 
Vratislava Monseho o nejméně 3 000 knihách byl základem, Rudolf Zuber uvedl okrouhle 
6 600 svazků. Nejvyšší počet odhadoval Jan Petr Cerroni (1753–1826), sekretář Moravsko-
slezského gubernia, správce archivů zrušených moravských klášterů, pilný vlastivědec a sběratel 
historických dokumentů, s pozoruhodnou snahou o přesnost 8 370 svazků. 11

Všechna tvrzení spočívala více či méně na  dohadech, neboť, jak poznamenal d’Elvert: 
„Die kostbare Bibliothek des Grafen Gianini wurde verschleudert und gänzlich verstreut.“ 12 
Do  značné míry se tak stalo vlastní vinou samotného hraběte. Když koncem ledna 1758 
zemřel a byl uložen do krypty olomoucké katedrály, 13 byl už tak předlužen, že bylo vyhlášení 
konkursu na jeho pozůstalost nevyhnutelným – ostatně, schylovalo se k němu už několik let.

V archivním fondu olomoucké metropolitní kapituly, uloženém ve zdejší pobočce zem-
ského archivu, zabírají akta týkající se úpadku a  vyrovnání pohledávek vůči Gianniniho 
pozůstalosti ne méně než 19 kartonů, což představuje – pro bližší představu – 2,5 metru 
spisů. Je tedy zřejmé, že zde nelze příčiny a okolnosti jeho finanční katastrofy líčit podrobně. 

V základech stála pochopitelně nehospodárnost. Život na úvěr byl odznakem šlechtictví, 
bylo však nutno bedlivě hlídat únosnou míru. Řada Gianniniho dloužků a  dluhů narůs-
tala v podstatě již od 20. let (některé také zdědil po otci Karlu Antonínovi, †23. 7. 1742) 
a časem věřitelé dotírali stále naléhavěji. V září 1755, kdy výše zadlužení dosáhla neuvěřitel-
ných 128 166 zl., se probošt musel vzdát poloviny svých příjmů, které pobíral od konsistoře, 
jako kanovník a scholastik, aby je touto polovinou – 5 000 zl. ročně – postupně uspokojil 
a odradil od úmyslu uvalit na jeho majetek nucenou správu. 14

Kdyby měl ze svých prebend opravdu pobírat každým rokem 10 000 zl., pak se mohl pří-
jmy rovnat vysokým šlechticům. Mimo olomoucká církevní obročí držel prestižní a zpravidla 
i lukrativní vratislavský kanonikát, poblíž Olomouce vlastnil hospodářský dvůr na předměstí 
Český Povel a po rodičích převzal i soukromé statky Hlučín (od roku 1736) a nedaleké Dob-
roslavice (napůl s bratrem Arnoštem Alexandrem, na podíl resignoval roku 1748). Ty mu 
snad rovněž poskytovaly nějaký výnos. Přesto daný závazek zřejmě neplnil, anebo věřitelům 
došlo, že by tímto tempem na náhradu čekali až čtvrt století, což bylo při Gianniniho zdra-
votním stavu ilusorní. Proto v srpnu 1757 podali nespokojenci žádost o jmenování nuceného 
správce s  výslovnou doložkou, aby byla jejich pohledávka zajištěna na  celém Gianniniho 
majetku včetně knih. 15

 9 KRÁLÍK, Olomoucká Societas…, s. 24; DUDÍK, B. Mährens Geschichts-Quellen, Bd. I: J. P. Cerroni’s Handschrif-
ten-Sammlung. Brünn, 1850, s. 230–232, 382; D’ELVERT, Die Bibliotheken…, s. 89–92.

10 ZLÁMAL, František Řehoř Giannini (1958)…, s. 231; KOLLMANN, V. Societas incognitorum a olomoučtí 
zednáři. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Č. 276, 1998, s. 1–8, zde s. 2.

11 KRÁLÍK, Olomoucká Societas…, s. 24. ZUBER, Osudy…, s. 74. MZAB, Cerr I, č. 29, f. 97r.
 D’ELVERT, Die Bibliotheken…, s. 90. V literatuře lze objevit i  jiné cifry, ty však mají původ v různě zao

krouhlených počtech a chybách při opisování. Pro srovnání uvádím, že Petraschova knihovna na Nových 
Zámcích u Bučovic čítala cca 2 700 ve více než 3 500 svazcích, FREUDE, F. Eine verschollene Schrift des 
Freiherrn von Petrasch. Zeitschrift des mährischen Landesmuseums. 1908, 8, s. 121–138, zde s. 121.

12 D’ELVERT, Die Bibliotheken…, s. 116.
13 ZAO, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 5607, s. 883 (v matričním záznamu je poznamenáno, 

že zemřel „mane“); ZLÁMAL, Kostelík…, s. 23.
14 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 671, f. 56r–v, f. 73r–74v (30. 9. 1755).
15 ZAOMCO, inv. č. 4669, kart. 660, f. 81r–v, 29. 9. 1757; f. 40v, 2./5. 9. 1757.
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Mýlil by se ten, kdo by Gianniniho podezíral z přílišné osobní rozmařilosti. Pomineme-
-li umělecká díla, nesetkáváme se v  soupisu pozůstalosti s  výjimkou stříbrných předmětů 
(které rovněž mohly mít umělecký ráz) s výrazně luxusními předměty, šperky, ošacením apod. 
Dokonce i tak representativní věc jako slavnostní kočár byla oceněna na 200 zl., což jistě není 
příliš. Nezdá se také, že by holdoval neřestem: ano, hrál v karty, ovšem pouze pro zábavu 
a o drobné částky. 16

Zato knihovnu budoval snad až do poslední chvíle. Po smrti svého úspěšnějšího konku-
renta, kapitulního děkana Kašpara Florentia z Glandorfu (†31. 12. 1751 – shodou okolností 
smrtelně zasažen mrtvicí právě ve chvíli, kdy zastupoval Gianniniho při nešporách v katedrá-
le), 17 si Giannini vybíral knihy z jeho knihovny ve zřejmém úmyslu obohatit svou. Zprvu si 
poznamenával i ceny, ale když souhrnná částka dosáhla 706 zl., vypisoval si již jenom tituly. 
Bylo zřejmé, že takový nákup je už daleko nad jeho možnosti, přesto zakoupil alespoň půl 
druhé desítky titulů za půl sta zlatých – musel se zkrátka uskromnit. 18 Nemohl si již dovolit 
totéž, co před pěti lety po smrti kapitulního arcijáhna Jana Matyáše z Thurnu a Valsassiny, 
z jehož knihovny odkoupil přinejmenším veletucet titulů. 19 

Giannini veřejnou hanbu hrozícího bankrotu dlouho nepřežil a zemřel při záchvatu zádu-
chy (Steck Kattar) v pět hodin ráno 24. 1. 1758. Závěť nezanechal, stejně by mohl odkázat 
jenom dluhy. 20 Inventarisace pozůstalosti probíhala od 14. 2. do 1. 4., ale šlo jen o základní 
soupis – úplně dokončena byla do února 1759 a během druhého pololetí téhož roku byl 
mobiliář oceněn, aby mohl být vydražen. Nebylo žádné naděje, že by se podařilo závazky 
pokrýt, vždyť byly nakonec s úroky vyčísleny na 221 000 zl. I když uvážíme, že zhruba čtvr-
tinu (51 000 zl.) představovaly nároky rodinných příslušníků a další necelou čtvrtinu (46 500 
zl.) kryla různá aktiva, i tak to byla ohromná částka v řádu astronomických čísel a je nepocho-
pitelné, jak vůbec mohl nechat jen trochu příčetný člověk věci zajít tak daleko. 21

Kromě příbuzných vidíme mezi věřiteli zejména církevní instituce, kostely a  kláštery, 
pohledávky uplatňované soukromými osobami nejsou relativně velké, třebaže i  tak mohly 
být (a byly, jak víme z případu stavitele proslulých svatomořických varhan Michala Englera) 

16 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 672, f. 3r, 163v–164v; f. 223r–224r, 21. 2. 1762: žádost o prodej mj. parádního 
kočáru pod cenou, protože byl odhadnut příliš vysoko – tedy 200 zl. se zdálo kupcům mnoho, třebaže 
obyčejný žebřiňák měl pro srovnání hodnotu 14 zl. Nakonec byl kočár prodán za 145 zl., inv. č. 4681, 
kart. 674, f. 55r. O karetní hře TAMTÉŽ, inv. č. 4675, kart. 666, f. 213r–214r: SpillRegister, bilance za 1. polo
letí 1756 byla vyrovnaná, 30 zl. vyhrál, 25 zl. prohrál, spoluhráči mj. Szerény, Šubíř, Hamilton (srov. obraz 
v Arcidiecézním muzeu Olomouc), Wallis, Althann.

17 ZEMEK, M. Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu, část II. Olo
mouc s.d., č. 108 (strojopis uložen v knihovně ZAO).

18 ZAOMCO, inv. č. 4675, kart. 666, f. 91r–94v. Glandorfova knihovna byla menší, čítala 1 870 knih odhad
nutých na 6 534 zl., viz inv. č. 4690, kart. 685, f. 108v; f. 292–328: katalog knihovny s oceněním a poznám
kami o Gianninim nabytých titulech včetně seznamu jím zakoupených a zčásti vrácených knih na f. 329. 
TAMTÉŽ, inv. č. 4689, kart. 682, f. 116v: za knihy se do března 1755 utržilo cca 1570 zl.

19 ZAOMCO, inv. č. 4865, kart. 871, f. 644–710: katalog knihovny, čítala 2 965 svazků odhadnutých na 5 833 
zl.; f. 182, 191: Gianniniho akvisice; kart. 872, f. 210v: za ocenění celé knihovny vyplaceno 26. 6. 1748 
knihkupci Urbanu Franckovi 8 zl. 15 kr. TAMTÉŽ, inv. č. 4335: další 84 kusy byly z Thurnovy knihovny 
Gianninimu vydány z neznámého důvodu (snad je měl Thurn vypůjčeny).

20 ZAOMCO, inv. č. 2710, 24. 1. 1758, bod 1. TAMTÉŽ, inv. č. 4669, kart. 660, f. 31r, 2. 5. 1778: jeho správce 
domu Fr. Ant. Schweinitz již toho dne v sedm hodin ráno uplatnil pohledávku ve výši 250 zl. TAMTÉŽ, 
inv.  č.  4681, kart. 674, f. 196, 25. 1. 1758: kapitulní kondolence Gianniniho maceše. Matriční záznam 
o úmrtí viz pozn. č. 13.

21 ZAOMCO, inv. č. 4669, kart. 660, f. 36r–39v, ps. 1. 8. 1759, ps. 21. 1. 1760; TAMTÉŽ, kart. 661, 2. 9. 1774 
– částky přepočteny z tol. říš. v poměru 2 tol. : 3 zl.; 31. 12. 1775. TAMTÉŽ, inv. č. 4678, kart. 670, f. 6r–25v.
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pro jednotlivce likvidační. 22 Vždyť pro Gianniniho knihvazače Antonína Gundla a Antonína 
Nickla představovalo dlužných 24 a 41 zl. jistě citelný obnos. 23 

Kolik lidí strhl svou lehkovážností do propasti bídy a nekonečných sporů (vydělali jenom 
advokáti) zde nechci vypočítávat, ale rozhodně tato těžká vina musí padnout v úvahu, bude-
-li se kdy v budoucnu hovořit o jeho zásluhách. Vyrovnání dluhů probíhalo velmi pomalu, 
zejména kvůli mimořádnému rozsahu a  hloubce úpadku. Též vinou četných nedostatků 
v řízení byl proces po téměř 20 letech zrušen, takže roku 1777 stáli věřitelé v podstatě znovu 
na samém začátku. Reálné výplaty tudíž přišly ve větší míře na řadu až koncem 70. let a v 80., 
přijímaly je děti či vnuci původních věřitelů.

Prodávalo se vše, první dražby se rozběhly už v  únoru 1758 a  mobiliář z  Gianniniho 
residence ve Wurmově ulici č. 13 postupně mizel. 24 Pěstěný libosad, oceněný na necelých 
2 900 zl., byl rozprodán jen zčásti, zbytek zůstal, avšak jistě utrpěl za pruského obléhání Olo-
mouce hned v květnu a červnu téhož roku. 25 Svatomořické proboštství se muselo rozloučit 
i s Gianninim darovanou nádhernou monstrancí v hodnotě přibližně 8 000 zl., stříbrnou, 
pozlacenou a posázenou 800 brilianty, rubíny a smaragdy. Dílo vídeňského zlatníka Františka 
Ratzesbergera z  roku 1753 dal dárce v květnu 1755 olomouckému magistrátu do  zástavy 
za sedmitisícovou půjčku. Olomoučtí zjistili, že mají v rukou neprodejný skvost: po marných 
pokusech o dražbu se zlaté slunce podařilo teprve v květnu 1771 prodat za 7 605 zl. klášteru 
v Louce u Znojma. 26 

Věnujme se ale zejména knihovně. Dle inventáře pozůstalosti byla místnost s  knihami 
vybavena 23 většími či menšími jednoduchými skříněmi (Bücher Casten) a  třemi zdvoje-
nými. Mimo čtyři různě zdobené menší stolky a dva čtecí pulty tu dominoval velký přísloveč-
ným zeleným plátnem potažený psací stůl s osmi dvířky, tedy zřejmě kabinetního typu (Tisch 
Casten). Skříně šly špatně na odbyt, asi byly vyrobeny na míru a jinam by se nehodily. 27

22 ZAOMCO, inv. č. 4681, kart. 675, f. 20r–21r, 16. 7. 1764, kart. 676, f. 3r, [29. 11. 1765], 30r–31r, 14. 10. 1766. 
Další zajímaví věřitelé: Jan Ignác Rokický, kameník, 368 zl. za vydláždění kostela ve Šlapanicích r. 1756, 
téhož roku Jan Antonín Richter, sochař, 230 zl. za sochy sv. Cyrila a Metoděje a zpodobení nejsv. Trojice 
nad hlavním oltářem kostela ve Velkém Týnci (TAMTÉŽ, inv. č. 4671, kart. 664, f. 78r–v, 31. 12. 1756, f. 101r, 
4. 8. 1760).

23 ZAOMCO, inv. č. 4671, kart. 663, složka 74 (Gundl), 22. 1. 1758: účet za zhotovení titulů na 600 knih, práce 
na 500 ks popisu svatomořických varhan a na 4 050 ks knížky rekolekcí; ps. 13. 8. 1759; složka 62 (Nickel), 
24. 1. 1758: účet za vazbu vyjmenovaných knih. TAMTÉŽ, inv. č. 4675, kart. 666, f. 86, 22. 9. 1756: účet 
za vazbu knih. TAMTÉŽ, inv. č. 4675, kart. 666, f. 181v: platby knihvazači 45 zl. dne 12. 8. 1753, 42 zl. dne 
20. 11. 1753. 

24 ZAOMCO, inv. č. 4671, kart. 664, f. 384r–385v, 25. 2. 1758. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 671, f. 360–419: 
inventář mobiliáře s poznamenanými odhadními a prodejními cenami, kart. 672, f. 178r–195v: seznam 
dražitelů za rok 1760.

25 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 671, f. 86r, 95r: výnos dosáhl jen málo přes 300 zl., prodaly se pouze stromy 
z orangerie, sochy a zahradnické náčiní; kart. 672, f. 54r: odhad stromů v orangerii provedl zahradník hra
diského kláštera, f. 81r: Giannini zaměstnával zahradníka Antonína Reysse. TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 674, 
fol. 100r–101v, 7. 3. 1758: inventář zahradního náčiní, ovocných stromů. TAMTÉŽ, inv. č. 2710, 16. 2. 1758, 
bod 14; inv. č. 2726, 23. 2. 1770, bod 6: po Gianninim převzal zahradu kanovník František Szerény, po něm 
v březnu 1770 Ludvík Lodron.

26 ZAOMCO, inv. č. 4673, kart. 665, celá složka. TAMTÉŽ, inv. č. 4669, kart. 661, 31. 12. 1775; inv. č. 4671, 
kart. 663, složka Monstranz; inv. č. 4673, č. 7, ps. 23. 5. 1771; inv. č. 4680, kart. 673, f. 427r–v: na zhotovení 
monstrance předal Giannini roku 1749 zlatníkovi starou stříbrnou monstranci, 12 zlatých dukátů a prs
ten se safírem a znakem biskupa Jana Filipce, jednoho z předešlých obyvatel Gianniniho kanovnického 
domu. TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 674, f. 335, kart. 676, f. 336–337, 30. 5. 1755.

27 ZAOMCO, inv. č. 4678, kart. 670, f. 19v, 49r, 52v–55v. O  běžný nábytek byl naopak zájem uspokojivý. 
Rovněž obrazy, odhadnuté souhrnně na 355 zl., se prodaly za 680 zl.
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KATALOGISACE KNIHOVNY
Aby byl přehled o tom, co knihovna vlastně obsahuje, byl vyhotoven rukopisný Cathalogus 
librorum et mapparum bibliothecae reverendissimi domini Francisci comitis a Gianini, almae 
cathedralis Olomucensis canonici et praepositi infulati ad s. Mauritium o 426 stranách, který 
v oddělení tištěných knih zachytil 6 851 titulů. O počtu svazků toto číslo samozřejmě mnoho 
nevypovídá, takže Cerroniho výše citované tvrzení o 8 370 svazcích (Bänden) nemusí být 
nutně chybné. K tiskům připočtěme přibližně 182 svazků rukopisů. Katalog byl vyhotoven 
evidentně za účelem dražby (tedy po Gianniniho smrti), neboť obsahuje rubriky „taxatio“ 
a „venditio“, aniž by ovšem byly vyplněny: odhadní ani prodejní cenu do něj nikdo nezapsal. 28

Lokační údaje v katalogu obsažené dokreslují naši představu o podobě sálu: tištěné knihy 
byly uloženy ve  24 skříních (scrinia), rukopisům byla vyhrazena skříň číslo 25. Skříně se 
dělily na police (loculamenta), jejichž počet nepřesahoval osm. Jednotlivé knihy pak byly 
číslovány a každý formát měl samostatnou číselnou řadu. 

Pro obsahový rozbor katalogu zde není místo, navíc by musel být dílem odborníka. Jen 
jedna maličkost naznačí, jak rozšiřuje naše dosavadní znalosti: Zatímco Rudolf Zuber věděl, 
že se v Gianniniho knihovně nalézaly bible české, polská, ukrajinská, lotyšská, anglická, švéd-
ská, dánská, rumunská a  turecká, katalog eviduje 30 exemplářů, mezi nimi z exotičtějších 
jazyků hebrejskou, islandskou, maďarskou či španělskou. K oddílu rukopisů navíc jen pozna-
menejme, že sice přináší zajímavé tituly, avšak popis málokdy něco říká o jejich stáří – mějme 
tudíž na paměti Cerroniho poznámku, že Giannini vlastnoručně opsal mnoho starých kodexů 
a pokládejme je alespoň zčásti za novodobé opisy. 29

Katalog sám neprozrazuje, kdo ho sestavil. Pořadatelem jistě nebyl poslední tajemník 
Societatis Oliver Legipont (vl. jm. Lechibon, 1698–1758), který se stal členem společnosti 
v květnu 1747 a přicestoval do Olomouce za svým spolubratrem a osobním přítelem Zie-
gelbauerem. Byl zkušeným knihovníkem, který v oboru pracoval i theoreticky. K pořádání 
Gianniniho knihovny přikročil nejpozději v  dubnu 1749, avšak po  Ziegelbauerově smrti 
roku 1750 se dostal s proboštem do sporu o nebožtíkovu pozůstalost a naše město opustil. Ač 
mladší, zemřel týden před Gianninim. 30 Nelze pochopitelně vyloučit, že Legipontova práce 
posloužila jako podklad jeho následovníku, který pořádání knihovny dokončil.

Dnes můžeme říci, že nástupcovo jméno není záhadou. Poněvadž velké množství knih bylo 
ve  francouzštině, svěřila kapitula dohled nad knihovnou „v  různých zahraničních zemích 
velmi známému“ Arsènu Theodoru Fasseauovi (cca 1725/1730–1777), premonstrátu půvo-
dem ze  severofrancouzského opatství Thenailles a  na  přelomu 50. a  60.  let dočasnému 

28 MZAB, Cerr II, č. 72. Jeho existenci jen zaznamenává D’ELVERT, Ch. Historische Literatur-Geschichte von 
Mähren und österreichisch Schlesien. Brünn, 1850, s. 297.

29 ZUBER, Osudy…, s. 74, pozn. 144. MZAB, Cerr I, č. 29, f. 97r; Cerr II, č. 72, s. 86–88.
30 ZUBER, František Řehoř Giannini…, s. 48, podle Gianniniho byl Legipont při zpracování knihovny až příliš 

horlivý. Srv. výtah z jeho knihy o zřízení, vybavení, výzdobě a uspořádání knihoven, o uspořádání ruko
pisů, vzácných tisků a archivu, kritickém zkoumání starých listin atd. Legipontius O. Dissertationes phi
lologicobibliographicae de adornanda et ornanda bibliotheca … das ist EntscheidungsSchrifften von 
Kenntnuß gelehrter Sachen, als von Erricht und Ausziehrung eines BücherSaals … Monatliche Auszüge 
alt- und neuer gelehrten Sachen. 1747, 2, č. 4, s. 725–738.
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obyvateli kláštera Hradisko u Olomouce. 31 Jak se ke své pověsti tehdy asi třicetiletý premon-
strát dopracoval nelze s  jistotou říci. Snad sám Legipont doporučil svého krajana, pravdě-
podobněji ale na sebe kanovníky pověřené vypořádáním Gianniniho pozůstalosti upozornil 
prací De antiquis Olomucensis ecclesiae rubricis, tedy z  oboru liturgiky, kvůli níž kapitulní 
knihovnu navštěvoval a jejíž rukopis předložil kapitule koncem listopadu 1758. 32 Proto byl 
28. 11. téhož roku spolu s  dómským vikářem Ignácem Režnarem pověřen uspořádáním 
knihovny a vypracováním abecedního katalogu. 33 Do začátku února 1760 skutečně katalog 
vypracovali, aby si měli zájemci o knihy z čeho vybírat. 34 

V rámci katalogisace se přirozeně vracely knihy Gianninim vypůjčené z jiných knihoven. 35 
Fasseau v knihovně nalezl také opis dodnes známého díla břevnovsko-rajhradského benedik-
tina Jana z Holešova o  štědrovečerních lidových zvycích z přelomu 14.–15. století. Využil 
příležitosti a vydal jej roku 1761 tiskem pod názvem Largissimus vesper seu Colledae historia. 36 
Z jiného rukopisu pravděpodobně čerpal při přípravě edice olomouckých synodálních statut 
Collectio synodorum et statutorum almae dioecesis Olomucenae, která vyšla v Retzu roku 1766. 
Obě díla však byla už současníky hojně kritisována pro své nedostatky (dle Bonaventury 
Pitera prý čtenáři Largissima hrozilo dávení), a když se z editora stala v moravském církevním 

31 K  němu rámcově Slownik pracowników książky polskiej. Warszawa – Łódż, 1972, s. 213–214. ZUBER, 
Osudy…, s. 74, uvádí bez uvedení zdroje, že při příchodu na Moravu již na něj byl uvalen zatykač a že 
byl možná spojen se snahami Societatis incognitorum. To je ale vzhledem k  jeho mládí nepravděpo
dobné. ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 672, f. 224r–225r, 21. 2. 1762: „dem in verschiedenen auswärthigen 
Ländern grosse Bekandtschafft habenden Fratri Arsenio Fasseau, clerico Ordinis Praemonstratensis“. 
TAMTÉŽ, inv. č. 4679, f. 193r: Hradiský opat Pavel Václavík jej roku 1754 z rozhodnutí římské penitentiarie 
absolvoval od slibu stability (stálosti vůči domu, jehož profesem byl). Fasseau byl na Hradisku zřejmě 
jen ubytován, aniž by byl členem konventu, neboť není zapsán v  katalogu zdejších řeholníků, ZAO, 
fond Premonstráti Klášterní Hradisko, neuspořádáno: Series vinculatorum vinculo perfectionis in Oliva 
Norbertina.

32 ZAOMCO, inv. č. 2710, 10. 11. 1758, bod 10: žádal o možnost vstupu do kapitulní knihovny a pořizo
vat výpisky „in iam nota causa“, anebo si kvůli zimě brát knihy domů; 28. 11. 1758, bod 12: kapitula při
jímá věnování spisu (dnes nezvěstného) a daruje autoru 100 zl., censuru a imprimatur zařídí biskupský 
oficialát.

33 ZAOMCO, inv. č. 2710, 24. 11. 1758, bod 15: kromě katalogisace bylo jejich úkolem vytřídění mnoha 
rukopisů a knih náležejících kapitulní knihovně; 28. 11. 1758, bod 7. TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 674, f. 109, 
305: poněvadž katalogisační práce vázly a věřitelé naléhali (viz f. 209, 28. 11. 1758), bylo nutno využít 
služeb externistů. Režnar ale zemřel již 26. 1. 1761, viz kart. 675, f. 299, 26. 1. 1761. TAMTÉŽ, inv. č. 4675, 
kart. 666, f. 167, 1. 3. 1759: inventář neknihovní části pozůstalosti o 38 arších byl hotov už v únoru 1759.

34 ZAOMCO, inv. č. 2726, 8. 2. 1760, bod 8: Fasseau odevzdal katalog a žádá o odměnu 50–60 zl.; 1. 3. 1760, 
bod 3: výplata 60 zl. cestovného podmíněna vrácením všech knih; 27. 3. 1760, bod 16: tajemník hra
diského kláštera Eustach [Antonín Gabriel] žádá o výplatu všech případných Fasseauových příjmů pro 
jeho dluh 186 zl. TAMTÉŽ, inv. č. 4679, kart. 670, f. 42: za katalogisační práce si Fasseau naúčtoval 60 zl., 
za opsání katalogu dalších 13 zl. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 672, f. 81r: výplata 15 zl. 15. 12. 1762, dalších 
50 zl. 16. 4. 1764; f. 226r–229v, ps. 28. 2. 1760, ps. ? 3. 1760: odměna písaři Antonínu Josefu Schwartzovi 
za opsání katalogů knih, obrazů, rukopisů a map.

35 ZAOMCO, inv. č. 4679, kart. 670, f. 58: stvrzenka z 1. 11. 1760 o navrácení knihy knihovně augustiniánů 
u Všech svatých v Olomouci. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 673, f. 367: augustiniánský knihovník Josef Fran
tišek Weinmann nárokuje vrácení tří knih zapůjčených 24 léta. TAMTÉŽ, inv. č. 4671, kart. 664, f. 377r–v, 
[1760]: 15 knih převážně s vojenskou thematikou měl Giannini vypůjčeno od Oty Bedřicha z Illenfeldu, 
korneta Schmerzingova kyrysnického pluku.

36 HARVÁNEK, K. O sedmi štědrovečerních zvycích. Largum sero Jana z Holešova. Ostrava: Ostravská univer
zita, 2014, zde zejména s. 42–45 a 49. V předmluvě ke své edici Largissimus vesper seu Colledae historia 
authore Joanne Holeschoviensi. Olomucii, 1761, s. 25 Fasseau uvádí: „tenellum hoc scriptum ex biblio
theca manuscriptorum […] Francisci comitis de Giannini […] extraximus.“ Rukopis, o  němž vydavatel 
prozradil jen to, že „scriptio annum 26. saeculi XV. non praeterit“, nelze v katalogu rukopisného oddělení 
knihovny identifikovat. Editorova práce byla zatížena řadou chyb. Záměrné ničení výtisků kanovníkem 
Freyenfelsem, jemuž byla edice věnována (viz HARVÁNEK, O sedmi…, s. 42–43, zde též o nevolnosti Pite
rově), nemusí být jediným důvodem, proč je v  našich knihovnách dochována jen řídce: Fasseau totiž 
opakovaně žádal svého někdejšího spolupracovníka P. Moslera, aby mu do Polska zaslal 100 výtisků (viz 
ZAOMCO, inv. č. 4679, kart. 670, f. 152, 18. 5. 1768, f. 160, 11. 2. 1769 aj.). Proto také bývala kniha v Polsku 
spíše k nalezení, než u nás. 
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prostředí „persona non grata“, není vyloučeno, že byla jako bezcenná z knihoven vyhazována, 
jak tradice dosvědčuje. 37

Psaným katalogem se Fasseauova práce nevyčerpala. Cerroni o něm píše, že roku 1764 
zpracoval dva tištěné katalogy proboštových sbírek: jeden obsahoval knihy, druhý mědirytiny 
a mapy. 38 

V nález tohoto tištěného katalogu doufal Oldřich Králík již roku 1947. 39 Letos v srpnu 
se jeho naděje částečně splnila. Součástí fondu Velkostatek Tovačov, uchovávaného v olo-
moucké pobočce Zemského archivu, je nevelká tzv. Küenburská knižní sbírka, část tova-
čovské zámecké knihovny, vybudované Antonínem Amandem Petřvaldským z  Petřvaldu 
na Střílkách (†1762) a jeho dědicem Františkem Josefem z Küenburgu (†1793). Sbírka čítá 
necelých 400 svazků a je zaměřená na přírodní vědy, zejména alchymii, a na esoteriku. 40

Jednou z knih je i postrádaný katalog knižní části Gianniniho sbírek, který pro vážné poško-
zení titulního listu (odtržení a ztráta dolních dvou třetin) nebyl dosud správně určen. Spoleh-
livě čitelná či snadno doplnitelná byla pouze slova „Catalogus / librorum / oder / Verzeichnus / 
denenjenigen bereits sauber / gebundenen und etvas[!] ungebun- / [denen] Bücher, welche bey 
der nach Wey- / [land] Ihro Hochwürden Tit. Herrn Franc- / [isco] Gregorio [C…]ini des / 
[…] hohe[n …] Do[m- / capitels…].“ Oba dosavadní pořadatelé sbírky jako mladí začátečníci 
Gianniniho jméno přirozeně ještě neznali, takže si ono porušené „[C…]ini“ nedovedli doplnit 
– písmeno G přišlo o charakteristické krátké břevno a ztráta jej proměnila na C.

Identifikaci usnadnilo jednak to, že plný název uvádí ve své zmíněné práci Cerroni, jednak 
srovnání s titulními listy dvou jiných katalogů, sestavených po smrti olomouckých kanov-
níků Jana Matyáše hraběte z Thurnu a Valsassiny (†6. 11. 1746) a Gianniniho konkurenta 
Kašpara z Glandorfu (†31. 12. 1751). Obzvláště thurnovský katalog se vnějším vzhledem 
od Gianniniho nijak neliší a název je – mutatis mutandis – tentýž. 41

Uspořádání rukopisné verse se od tištěné liší: první je čistě abecední, zatímco druhá dělí knihy 
nejprve podle formátů (od foliového po šestnácterkový) a pak teprve podle abecedy. Díky tomu, 

37 FASSEAU, A. T. Collectio synodorum et statutorum almae dioecesis Olomucenae, Pars I.: De synodis peran-
tiquis hujus provinciae tractans. Rezii, 1766. Jen stručně připomíná předchůdce moderní editor olomouc
kých diecesních statut KRAFL, P. Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha: Historický 
ústav, 2014, s. 65. O  stahování z  knihoven DUDÍK, B. Statuten des ersten Prager Provincial-Concils vom 
11. und 12. november 1349. Brünn, 1872, s. 16. Předobraz edice asi vidíme pod názvem Statuta synodalia 
Olomucensia v rukopisném oddělení knihovny, MZAB, Cerr II. č. 72, s. 412, č 157. FASSEAU také přiznává, 
že mimo kapitulní sbírku i z Gianniniho knihovny čerpal, Collectio…, nestránkovaná předmluva [f. XIVv].

38 MZAB, Cerr I, č. 29, f. 97v, První ze svazků prý čítal 17,5 tiskového archu, druhý 5 archů. Dle něj D’ELVERT, 
Die Bibliotheken…, s. 90. Dochovaný výtisk se skládá z 18 kvaternových složek označených písmeny A–S.

39 KRÁLÍK, Moravské počátky…, s. 25.
40 Poprvé sbírku zběžně inventarisoval Erich Šefčík (1945–2004), tehdejší vedoucí janovické pobočky Stát

ního archivu Opava, viz inventář ŠEFČÍK, E. Velkostatek Tovačov, díl II, část VI: Küenburgská sbírka tisků 
1532–1815. Janovice u  Rýmařova, 1971, s. 60, poř. č. 356. Podruhé se sbírce podrobně a  s  velkou pílí 
věnovala BEŇOVÁ, E. „Theatrvm chemicvm, praecipvos selectorvm avctorvm tractatus de chemiae et lapi-
dis philosophici antiqvitate, veritate, jure, praestantia, & operationibus, continens.“ Küenburská knižní sbírka 
1532–1815. Magisterská diplomová práce, filosofická fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci, Olo
mouc–Litomyšl, 2007–2009, příloha Katalog, s. 247, sign. 356.

41 MZAB, Cerr I, č. 29, f. 97v–98r: „Catalogus librorum oder Verzeichnus derjenigen bereits sauber gebun
denen und etwas ungebundenen Bücher, welche bei der nach Wailand Ihro Hochwürden Titel Herrn 
Francisco Gregorio Grafen von Giannini, des fürstlichen hohen Domstifts in Ollmütz gewesten Praelato 
Scholastico infulato, Domherrn von Breßlau wie auch bei St. Mauritz in Ollmütz infulierten Probsten hin
terbliebenen Verlassenschaft befindlich seynd und solche entweder überhaupt oder aber licitando an 
den meistbietenden verkauft werden.“ Katalogy Glandorfovy a Thurnovy knihovny ve Vědecké knihovně 
v Olomouci, sign. 43.519 a 43.526. Glandorfův katalog vytiskl olomoucký tiskař Hirnle někdy v  letech 
1752/1753 za 39 zl. MCO inv. č. 4689, kart. 682, f. 103v, 292v, 305v. Thurnův katalog byl vytištěn někdy 
po 15. 2. 1755 (po uzavření účtu v MCO inv. č. 4865, kart. 873, f. 163–166, kde se vydání za tisk nevy
skytuje), v tištěném katalogu též pozorujeme značný úbytek knih v porovnání s inventárním soupisem 
z června 1748 (TAMTÉŽ, kart. 871, f. 644–710).
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že jsou položky v rámci jednotlivých formátů samostatně průběžně číslovány, snadno sečteme 
celkem 4 958 titulů. V tištěném katalogu tudíž trochu překvapivě nedohledáme 1 893 titulů 
známých z rukopisného, byly mezitím prodány či ztraceny, což představuje úbytek 28 %. 42 

Katalog byl vytištěn v olomoucké tiskárně Františka Antonína Hirnleho. Po principálově 
smrti (†1758) ji vedla vdova Josefa Terezie spolu s dcerou Antonií a jejím manželem Jose-
fem Antonínem Skarnitzlem, který v tiskařské tradici zdárně pokračoval. Datuje-li Cerroni 
tisk rokem 1764, může jít jen o  jeho dohad a není jasné, o  co se opíral. Zatím se nalezl 
pouze nedatovaný zápis v účetním výkazu pozůstalostní správy o výdaji 138 zl. na tisk a 43 
zl. na vazbu katalogů, je však zapsán v nejstarší vrstvě (před červnem 1764). K tisku došlo 
snad již na  jaře 1762, zcela určitě se katalogu užívalo v březnu 1763. Nicméně vzhledem 
ke zmíněné absenci značného množství knih v porovnání s katalogem rukopisným je nutno 
předpokládat určitý časový odstup. 43 

Není těžké uhodnout, jak se katalog do sbírky dostal: František Josef Küenburg byl vůči 
Gianniniho pozůstalosti v postavení dlužníka. V březnu 1764 – tedy zhruba v době vydání 
katalogu, nejvýše krátce po něm – si vypůjčil z podstaty 1 000 zl. Snad tehdy projevil zájem 
i o knihy, což je už ovšem spekulace. Shodou okolností v témže roce zdědil i knihovnu Anto-
nína Amanda Petřvaldského z Petřvaldu a nechal ji převézt na Tovačov. 44

ROZPTÝLENÍ KNIHOVNY
Giannini pod tlakem závazků sám rozprodával knihovnu přinejmenším od ledna 1754 pro-
střednictvím brněnského knihkupce Bedřicha Matyáše Obladena, také proto, aby zčásti 
umořil svůj dluh vůči němu. Tehdy se během olomouckého tříkrálového trhu prodaly knihy 
za 103 zl., mimo jiné luxusní čtyřsvazkové vydání sebraných spisů sv. Ambrože, Fenelonova 
Fata Telemachi a Voltaireovy paměti. V červnu a září došlo například na knihy někdejších 
členů Societatis: prodalo se pět svazků numismatického katalogu Historische Münz-Belusti-
gung Jana Davida Köhlera a Legipontova Ad Angelum Mariam Quirinum epistola. Nejmeno-
vaná kniha Ziegelbauerova, nabízená za 20 zl., se však se zájmem nesetkala. 45 

Z hlediska celku to byly jen drobné úbytky a ani bibliofilova smrt neznamenala zpočátku 
pro knihovnu osudový zlom. Dva horké měsíce pruského obležení přečkala spolu s Gianni-
niho spisy a cennostmi bezpečně zazděná ve spižírně jeho kanovnické residence. Obava nebyla 

42 Míra úbytku je v rámci celého souboru velmi odlišná: namátková kontrola foliového formátu písmene B 
(mimo bible) ukázala, že z 88 titulů v rukopisném katalogu jich tištěný přináší jen 66, tedy plná čtvrtina 
chybí, u kvartového formátu písmene H zbylo ze 142 jen 71 titulů, tj. přesná polovina, v nejběžnějším 
osmerkovém formátu písmene M zbyly ze 132 jen 104 tituly a u dvanácterkového formátu písmene R 
z 52 titulů zbylo 41, tedy o pětinu méně.

43 MYŠÁK, M. Olomoucký měšťan a tiskař František Antonín Hirnle. In: ELBEL, M. – JAKUBEC, O. (eds.). Olo-
moucké baroko. Výtvarná kultura z let 1620–1780. Sv. 1. Olomouc 2010, s. 85–90; ZAOMCO, inv. č. 4072: 
Hirnle se v letech 1753–1754 také musel s Gianninim soudit o vrácení půjčky 1 000 zl. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, 
kart. 672, f. 53r: ve vyúčtování výdajů spojených se správou Gianniniho pozůstalosti se objevuje položka 
„Dem Buchdrucker Hiernle fürs Drucken deren Cathalogorum“, třebaže sám Hirnle zemřel již 25. 10. 1758 
a podnik vedla beze změny jména nejprve dcera se zetěm a od r. 1761 vdova. Zaráží nepoměr nákladů 
při srovnání s katalogem knihovny Glandorfovy (srv. pozn. 18). TAMTÉŽ, inv. č. 2714, 18. 4. 1762, bod 2: 
na žádost okresního hejtmana v Hlubčicích o zaslání inventáře kapitula sděluje, že jakmile bude „inven
tarium ad mundum redactum“ a knihy rozprodány, pošle ověřený kus – snad tedy tou dobou vytištěn 
nebyl, není však jisté, oč se jedná, možná o dokončovaný inventář Gianniniho písemností, viz 29. 3. 1762, 
bod 12. TAMTÉŽ, inv. č. 4679, f. 2–24, 35–38: zjevně podle tištěného katalogu si vybíral před březnem 
1763 knihy nejmenovaný polský biskup.

44 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 672, f. 132r, 10. 3. 1764. BEŇOVÁ, „Theatrvm chemicvm“…, s. 69–73.
45 ZAOMCO, inv. č. 4669, kart. 662, 1754–1756, f. 21r–24v; inv. č. 4671, kart. 663, složka 18 (Obladen), 

ps. 31. 12. 1757; inv. č. 4680, kart. 671, f. 13r; inv. č. 4681, kart. 674, f. 176r–178v: nedatovaná Oblade
nova žádost o stržení Fasseauova dluhu 26 zl. za odebrané knihy z honoráře za katalogisaci Gianniniho 
knihovny, odeslaná po jeho propuštění z hradiského kláštera.
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marná, dům stál přímo na hradbách a pruské obléhací dělostřelectvo rozhodně nezahálelo – 
střecha bezprostředně sousedícího kostela sv. Petra byla dělovými koulemi vážně poškozena. 46

V prvních červencových dnech Prusové odešli a Gianniniho dům chtěl převzít nový kapi-
tulní scholastik Heřman Hannibal Blümegen. Mobiliář byl mezi 11. a 23. 8. s pomocí vojáků 
a nádeníků převezen do  rozlehlé residence kanovníka Jana Václava Freyenfelse (Wurmova 
ul. č. 7). 47 Do téže residence byla – snad i v téže době – přestěhována také knihovna a našla 
místo v patře. Zde pracoval Fasseau se svými pomocníky na katalogisaci.

O  průběhu transakcí nemáme ale příliš konkrétní poznatky. Několik náhodně docho-
vaných stvrzenek dokládajících prodej jednotlivých knih jen výjimečně nese roční datum, 
přesto lze soudit, že k rozprodávání se ve význačnější míře přikročilo až po sestavení kata-
logu. Krátce poté, v březnu 1760, souhlasila kapitula s dražebním prodejem mobiliáře, avšak 
s výhradou knihovny. Správcové pozůstalosti pochopitelně chtěli knihovnu a umělecké sbírky 
ušetřit osudu úplného roztříštění a dávali přednost prodeji vcelku či alespoň po větších čás-
tech. Tak solventní kupec se ale nikdy nenašel. 48 

Mimo stvrzenek nás informuje částečný nedatovaný soupis knih, původem nejspíše z polo-
viny 60. let, kde jsou uvedena jména některých kupců – hojně tu jsou zastoupeni vídeňští 
piaristé, tamní arcibiskup a jacísi pánové Vindisch a Scarlatti, snad antikváři či zprostředkova-
telé ve službách neznámého zájemce. Také Petrasch s Fasseauem pár knih zakoupili. Prodejní 
ceny odpovídají odhadním nebo bývají sotva o pár krejcarů vyšší, zdaleka nejdráže se prodala 
sedmisvazková Waltonova Polyglotta (Londýn, 1757), jejíž cena vyskočila ze 120 na 137 zl. 49 

Dosavadní zdlouhavý průběh akce však neuspokojoval početné věřitele, kteří přemýšleli, 
jak ji urychlit. V červnu 1762 se jejich zástupci na návrh kapituly usnesli složit do Fasseau-
ových rukou i péči o rozprodej knih a vyplácet mu jako odměnu a motivaci jeden krejcar 
z každého zlatého, který od kupujících utrží. 50

Zpočátku se zdálo, že vysvitla naděje a velkorysý zákazník se našel. V březnu 1763 Fasseau 
zprostředkoval kapitule návrh blíže nejmenovaného polského biskupa, který by byl ochoten 
odkoupit 1 381 knih, čtvrtinu stavu evidovaného tištěným katalogem. S návrhem ovšem kapi-
tula nebyla zcela srozuměna, poněvadž neznámý kupec – s velkou pravděpodobností kyjevský 
biskup Jan Ondřej Załuski (1702–1774), význačný bibliofil plánovitě budující ve Varšavě vel-
kou veřejnosti určenou knihovnu o šesti desítkách tisíc svazků – nabídl pouze 2 124 zl., zatímco 
odhadní cena souboru činila 3 128 zl. Při vědomí, že se mezi vytipovanými svazky nacházejí 
mnohé knihy staré a nesnadno upotřebitelné, dotázala se kapitula přece jenom hlavních věři-
telů, zda s návrhem souhlasí. Ale ani je nabídka neoslnila, takže z obchodu sešlo. 51

46 ZAOMCO, inv. č. 4681, kart. 674, f. 213r–v: kanovník Josef Antonín Quentell (obyvatel sousední residence 
Wurmova 11) pro nedostatek nádeníků k přestěhování a zazdění zjednal za 12 zl. bavorské vojáky. TAM-
TÉŽ, inv. č. 2710, 10. 7. 1758, bod 2: poškození kostela.

47 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 672, f. 402v: výkaz účtů „vor Transportirung deren gräflich Gianninis
chen Effecten“, poslední zbytky byly převezeny 2. 11. do sousední kapitulní účtárny (Křížkovského 14) 
a 9. 11. byl odvezen „Parade Waagen“ do budovy děkanství.

48 ZAOMCO, inv. č. 4679, kart. 670: zde řada stvrzenek. TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 675, f. 297–298, 
28.  12.  1761: nabídka knihovny nejmenovanému hraběti. TAMTÉŽ, f. 471: seznam knih z  Glandor
fovy a Gianniniho knihovny odeslaných baronu Egckhovi do Štýrského Hradce (nacher Gratz), k tomu 
kart. 676, f. 145r, 8. 3. 1777. TAMTÉŽ, inv. č. 2726, 14. 3. 1760, bod 2. 

49 ZAOMCO, inv. č. 4679, kart. 670, f. 39–57, 63, 72, 75, 77, 87, 93r–111r. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 671, 
f. 243r: Fasseau přihlásil 24. 1. 1758 pohledávku 115 zl. za knihy, snad tedy byla jeho akvisice formou 
vyrovnání.

50 ZAOMCO, inv. č. 2714, 21. 2. 1762, bod 2, 18. 6. 1762, bod 3; inv. č. 4680, kart. 672, f. 224r–225r, 21. 2. 1762.
51 ZAOMCO, inv. č. 4679, kart. 670, f. 35r–38v, seznam knih na  f. 2r–24r. TAMTÉŽ, inv. č. 4680, kart. 671, 

f. 319r–325v, 8. 3. 1763: vyjádření konsistorního archiváře Jana Josefa Böhma. Na bratry Załuské obecně 
poukázal ZUBER, Osudy…, s. 74, s Josefem Ondřejem byl Fasseau ve styku a zprostředkovával mu nákupy 
knih ve Vídni, Vratislavi a Benátkách, viz Słownik…, s. 213.
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Po  šesti letech od  Gianniniho úmrtí nastal čas složit účty ze správy pozůstalostní pod-
staty. Jakkoli si ani pokročilé 18. století nepotrpělo na přebujelé formality v účetní praxi, při 
pohledu na stvrzenky o prodaných knihách a přijatých penězích, vyhotovené na nejrůznějších 
lístečcích, papírových útržcích a postrádající tak elementární údaj jakým je beze sporu datum, 
vyvstane před badatelem automaticky otázka, jak se asi dařilo vést účetní evidenci všech trans-
akcí. První soupisy prodaného majetku nechávají rubriku „Bücher“ volnou a informují pouze 
o celkové odhadní ceně 14 112 zl. – tak tomu bylo ještě ve výkazu za rok 1767. Účetní hod-
nota se neměnila snad proto, že by knih neubývalo – víme, že úbytek byl značný, knihy se pro-
dávaly po jednotlivých kusech či malých skupinkách. Důvodem byla dvojkolejnost evidence: 
když dvojice kanovníků pověřená vypořádáním pozůstalosti předložila v dubnu 1764 účty, jak 
s majetkem hospodařila, poznamenala, že ohledně knih a mědirytin bude vyhotoveno oddě-
lené vyúčtování. 52 To měl nepochybně připravit Fasseau, prodej knih byl v jeho kompetenci.

Záhy se ukázalo, že je zadaný úkol nad Fasseauovy síly a on neuměl své potíže vyřešit jiným 
než nejméně vhodným způsobem – byl zřejmě důstojným nástupcem středověkých potul-
ných mnichů-vagantů. Podrobnosti neznáme a další výklad je více méně dohadem opřeným 
o sporé a nejasné narážky ve Fasseauově korespondenci, jisté však je, že jeho odchod z Olo-
mouce nebyl dobrovolný. Již dříve, snad v lednu 1762, si údajným pohoršlivým životem proti 
sobě natrvalo popudil hradiského opata Pavla Václavíka a byl z kláštera propuštěn. Ubytoval 
se asi přímo ve Freyenfelsově residenci a  svému ochránci věnoval již zmíněnou edici spisu 
Largissimus vesper. Dle náznaků lze soudit, že nedokázal vysvětlit některé nesrovnalosti svého 
hospodaření, upadl do podezření ze zpronevěry a asi někdy na sklonku roku 1764 z města 
uprchl. Vystřídal ubytování na několika šlechtických sídlech počínaje Hošťálkovy přes Velké 
Hoštice, Nové Zámky (patrně Petraschovo sídlo u Bučovic) a Jindřichov ve Slezsku. Někdy 
v létě či na podzim roku 1769 konečně našel trvalejší útulek v klášteře norbertinek v Czar-
nowąsech u  Opolí, kde mohl zůstat jako knihovník – mimo jiné na  přímluvu známého 
rudoltického hraběte Alberta z Hodic u pruského ministra pro správu Slezska Karla Jiřího 
z Hoymu. Přes opakované prosby o prominutí se mu cesta zpět na Hanou už natrvalo neo-
tevřela. Roku 1774 odešel do kláštera ve Witówě u Łodže, následujícího léta do Krakova 
pořádat universitní knihovnu a v únoru 1777 zde zemřel. 53 

Co se zatím dělo s knihovnou? Fasseau ještě někdy roku 1762 – není přesně známo kdy – 
stihl přestěhovat během dvou týdnů spolu s dómskými vikáři Petrem Moslerem a Jakubem 
Rennerem knihy z patra do přízemí Freyenfelsova domu, jistě proto, aby k nim měli zájemci 
snazší přístup. Po jeho odjezdu z Olomouce oba vikáři o knihovnu dále pečovali sami, před-
váděli knihy zájemcům o koupi, ale kvůli vysoké odhadní ceně často marně. 54 

V létě 1770 byl inventář knihovny revidován, snad v souvislosti s Fasseauovými žádostmi 
o  výplatu slíbené krejcarové provise, které se pravděpodobně vůbec nedočkal. Dle výkazu 
z konce roku 1775 čekaly ještě na prodej knihy v ceně 11 953 zl., knihovní regály v ceně 
46 zl. a mědirytiny za 1 450 zl. Bilance byla z pohledu věřitelů tristní: za 17 let se prodaly 

52 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 671, f. 138v, kart. 672, f. 122v; kart. 672, f. 2, ps. 14. 4. 1764.
53 4679, kart. 670, f. 26r–33r: snad Fasseauem sestavené Consignation prodaných knih. Je zde i Fasseauova 

korespondence s olomouckým dómským vikářem Petrem Moslerem, f. 121, 18. 5. 1771, f. 50, [? 2. 1773], 
f. 153, 20. 2. 1766, 157, 11. 12. 1768, f. 159, 11. 2. 1769 atd. až po f. 168, dále f. 193, [1767 ?]. K datu útěku 
viz f. 201r: z dopisu J. Haase z 11. 2. 1765 lze usoudit, že Fasseau už v Olomouci nepobýval.

54 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 673, f. 354r–v, ps. 5. 11. 1779. TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 675, f. 192–193, 
ps. 14. 5. 1779, f. 195, [po 3. 7. 1762], f. 230, ps. 29. 3. 1762: dne 3. 7. 1762 byly přestěhovány Gianniniho 
spisy do prostor kapitulní knihovny nad dómskou sakristií, snad stěhování knih proběhlo v téže době. 
TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 676, f. 145v, 8. 3. 1777.
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knihy jen v hodnotě o málo přesahující 2 000 zl. 55 Mezi kupce se zařadil proboštův bratr 
Arnošt Alexandr Giannini (chvalně známý udatností v  sedmileté válce, nechvalně únosem 
ženy a následnou rozvodovou aférou), když v únoru 1770 zaplatil za dvě desítky knih celých 
339 zl. 56 

V květnu 1776 si kapitula uvědomila, že se vypořádání pozůstalosti nepřiměřeně protahuje 
a že jí od roku 1764, tedy po dlouhých 12 let, nebyly předloženy žádné účty. To vyvolalo 
podiv a  snahu o pozdní nápravu. 57 Proto došlo během druhé poloviny roku 1776 k další 
revisi, která se nevyhnula ani knihovnímu fondu. Výsledkem byl i nový odhad ceny knih, 
stanovený oproti původnímu ve dvojí výši, vyšší (taxa maior, 11 207 zl.) a nižší (taxa minor, 
8 325 zl.). Správce pozůstalosti se v únoru 1777 tázal, zda má při jednání o prodeji upřed-
nostňovat vyšší či nižší cenu, anebo snad průměr obou. Reinventarisace odhalila i ztrátu knih 
v hodnotě 2 322 respektive 1 759 zl., podle výše odhadu. 58 Ani to nebylo dobré vysvědčení 
pro pozůstalostní správu, když se hodnota ztracených knih vyrovnala hodnotě knih proda-
ných, či ji dokonce přesáhla.

O prodej knih se po úmrtí vikáře Petra Moslera (†27. 3. 1777) staral v pořadí druhý správce 
pozůstalostní podstaty olomoucký advokát a  konsistoriální fiskus Jan František Pradatsch 
(Bradáč). 59 Některé knihy odkoupil kanovník Jan Václav Freyenfels, jindy zase získal kanovník 
Josef Ignác Butz z Rolsbergu knihy za 306 zl. Několik svazků historických knih z Gianniniho 
knihovny zakoupil roku 1787 mnohokrát zmíněný J. P. Cerroni. Stalo se tak prostřednictvím 
profesora právních věd na olomouckém lyceu Josefa Vratislava Monseho a Pradatsche. Sou-
částí akvisice bylo 32 rukopisů, které se staly součástí Cerroniho rukopisné sbírky, uložené 
v Moravském zemském archivu v Brně. Ze všech 164 rukopisů, které se podařilo Cerronimu 
do roku 1799 sesbírat, představují gianniniovské zdaleka nejpočetnější složku. 60

V  červenci 1780 požádala Petraschova dcera Karolína Lipovská z  Lipovce Pradatsche 
o  zaslání katalogu knih. Z dopisu je možno vyrozumět, že pozůstalostní správa při nedo-
statku hotovosti nabídla věřitelům, ať si jako náhradu vyberou knihy. Z navazujícího sdě-
lení kapitulního úřadu porozumíme, že po vyrovnání přednostních pohledávek sestávala tou 
dobou pozůstalost více méně už jenom z knihovny. Lipovská vyjádřila naději, že se jí podaří 
svazky alespoň zčásti prodat, pokud nebudou úředně vydraženy, aby mohli být věřitelé podě-
leni rovnou hotovými penězi. Nakonec měla štěstí – spolu se sestrami se stala nabyvatelkou 
podílu na knihách v hodnotě 1 816 zl. Celý podíl od nich v červnu 1781 Pradatschovým pro-
střednictvím odkoupil kanovník Jan Josef Buol (1756–1825), pozdější svatomořický probošt, 

55 ZAOMCO, inv. č. 2722, 27. 7. 1770, bod 12; inv. č. 2723, 21. 2. 1771, bod 12; inv. č. 4679, kart. 670, f. 168, 
7. 4. 1771. TAMTÉŽ, inv. č. 4669, kart. 661, 31. 12. 1775; inv. č. 4671, kart. 664, f. 399: nedatovaný seznam 
uvádí cenu knihovny na 14 112 zl. a mědirytin na 1 450 zl.

56 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 672, f. 82r, č. 15, 1. 2. 1770; inv. č. 4681, kart. 677, f. 23, 15. 2. a 23. 2. 1770.
57 ZAOMCO, inv. č. 4681, kart. 676, f. 372–373; jmenování vyšetřovací komise TAMTÉŽ, f. 223–225, 

12. 7. 1776, f. 270, 10. 6. 1776.
58 ZAOMCO, inv. č. 4681, kart. 676, f. 205, ps. 27. 2. 1777: tam též údaj o dosud prodaných knihách v hod

notě 2 135 zl.
59 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 673, f. 173v. Pradatschovy odevzdávky tržeb TAMTÉŽ: f. 174r, 27. 9. 1780, 177 

zl.; f. 174v, 19. 6. 1781 – 136 zl., f. 175r: 30. 12. 1782 složil Pradatsch do kapitulní pokladny 664 zl. neznámo 
za co (laut Berechnung sub lit. C). TAMTÉŽ, inv. č. 4681, kart. 676, f. 157r, 28. 10. 1777: Pradatsch se funkce 
massae curatoris ujal od června 1773, jeho předchůdcem byl až do své smrti konsistorní advokát Jan 
Kašpar Huck.

60 DUDÍK, Mährens GeschichtsQuellen…, s. 17, 231. TÝŽ zmiňuje latinský překlad Veleslavínova Historic-
kého kalendáře (č. 400, s. 230–232) a sborník textů o polských dějinách (č. 309, s. 382–384); ŠVÁBENSKÝ, 
M. Cerroniho sbírka. Brno: Státní oblastní archiv, 1973, sv. I, s. 8. Dodnes se ve sbírce dochovaly 24 tituly. 
ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 673, f. 346, ps. 6. 8. 1779: Freyenfels zemřel 17. 10. 1776 a zůstal za knihy 
9 zl. dlužen.
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kapitulní knihovník a archivář a nakonec scholastik. 61 Byl to nejucelenější nákup ze všech, 
o nichž se podařilo dohledat zprávy, nevíme ovšem, kterých konkrétních titulů se týkal.

V  březnu 1781 se kapitula na  žádost kanovníka a  světícího biskupa Karla Bohumíra 
z  Rosenthalu usnesla, aby byla Gianniniho knihovna převezena z  Rosenthalovy residence 
do  dřívější residence momentálního kapitulního probošta Jana Matěje Butze z  Rolsbergu 
(náměstí Republiky č. 3). Zde měla být složena ve dvou přízemních místnostech, za jejichž 
užívání se platil roční nájem 24 zl. 62 

Uběhlo dalších sedm roků a knihovna vjížděla do konečné stanice: 30 let po Gianniniho 
smrti ještě ve skladišti zůstávalo jisté množství knih, podle Cerroniho celá místnost. Profesor 
Monse mu tehdy psal o  785 foliantech, nejméně 1  548 svazcích kvartového a  650 svaz-
cích osmerkového formátu, v součtu o minimálně 2 983 knihách, 63 což představovalo 44 % 
počátečního stavu. Zájem o ně byl po tak dlouhé době mizivý, výnos z prodeje nestačil ani 
na úhradu nájemného. Pradatsch jako správce konkursní podstaty tedy roku 1788 rozprodal 
zbytek za paušální cenu 5 zl. za centnýř (= 56 kg). 64 Kam se všechny rozběhly, kolik z toho 
množství koupil milovník starých knih a kolik rozřezal žid na kornouty, si zatím Klio pone-
chává coby tajemství.

Jistě každého napadne otázka, proč kapitula, když tak vytrvale hledala kupce pro celou 
knihovnu, ji nekoupila sama, alespoň větší podíl (s  vyloučením duplikátů), aby rozmno-
žila svůj knižní fond? Důvod byl jistě finanční, mimo jiné – ale také je třeba říci, že kapi-
tulní knihovna touto dobou již nebyla plánovitě budovanou sbírkou, nýbrž se spoléhala 
na náhodné přírůstky, dary a  zbytky z nejrůznějších zdrojů. Kanovníci si budovali vlastní 
knihovny, osobní, a  o  společnou nebyl velký zájem. 65 Jistý otazník se vznáší nad akvisicí 
kanovníka Buola, ale když podepisoval převodní smlouvu, nebyl ještě knihovníkem a žádné 
pověření kapitulou neměl, podle všeho nakupoval sám za sebe.

Podobně nešťastný osud měla Gianniniho grafická sbírka. Poněvadž původní odhad ceny 
byl vysoký a  nenacházeli se zájemci o  nákup, byla v  prosinci 1777 její hodnota snížena 

61 ZAOMCO, inv. č. 4671, kart. 664, f. 30r, 22. 7. 1780, f. 32r, 18. 8. 1780; inv. č. 4680, kart. 673, 19. 6. 1781, 
f. 174v. MZAB, Cerr II, č. 83, č. 1; Cerr II, č. 315, f. 233r–234r, 13. 3. 1781: smlouva o budoucím odkupu 
podílu na knihovně od sester K. Lipovské, Josefy ovdovělé Hochbergové v Jindřichově a dosud svobodné 
Marie Anny Petraschové. ZAOMCO, inv. č. 4865, kart. 871, f. 105r, 112r, 217–267 aj.: knihami a předměty 
z pozůstalosti byly vyrovnány i dluhy kanovníka Turriho; kart. 873, f. 43–48: soupis věřitelů a knih přija
tých na úhradu dluhů. 

62 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 673, f. 220r–221r, 2. 4. 1781, f. 231r, ps. 7. 3. 1781, f. 279–280: lokační přehled 
knihovny umístěné ve dvou místnostech s regály A–H (cubiculum IV, po 9 policích) a A–F (cubiculum V, 
po 12 policích), nedatovaný a neoznačený, vzhledem k nepravidelnostem v uložení snad stav až po pře
stěhování. MZAB, Cerr I, č. 29, f. 98v: Cerroni obě stěhování časově přehodil, nejprve do kanovnické resi
dence na náměstí Republiky, pak do Mariánské ulice č. 7 – tuto residenci sice Freyenfels postavil (to zřejmě 
Cerroni věděl), ale v době, o níž mluvíme, již bydlel v mnohem větší ve Wurmově č. 7. Rosenthal asi obý
val odlišnou residenci, neboť kapitula v srpnu 1777 rozhodla přestěhovat knihovnu z residence kanov
níka Vettera z Lilií do jiné, MCOZAO, inv. č. 4681, kart. 676, f. 156r, ps. 2. 8. 1777, f. 180r, ps. 21. 9. 1777, 
f. 384v, bod 10: na přenesení knihovny vynaloženo 7 zl. Poněvadž ale pro tuto dobu neznáme posloup
nost kanovníků v jednotlivých residencích, nelze zprávy přiřadit ke konkrétním domům.

63 Údaje z Monseho dopisu Cerronimu cituje KRÁLÍK, Olomoucká Societas…, s. 24
64 MZAB, Cerr I, č. 29, f. 98v; Cerr II, č. 83, č. 1. Dle něj D’ELVERT, Die Bibliotheken…, s. 90. Ve fondu ZAOMCO 

se k tomu zatím nepodařilo nalézt žádné doklady, snad proto, že písemnosti pozůstalostní správy musela 
kapitula předat zemskému soudu, viz inv. č. 2744, 14. 6. 1788, bod 2: Bradáčova žádost o udělení absolu
toria za odevzdané vyúčtování odložena s odkazem na ztrátu jurisdikce a předání spisů.

65 Stupeň zpracování oddílu tisků kapitulní knihovny zatím neumožňuje říci, zda některé knihy z Gianni
niho souboru do ní nevplynuly, to musí být úkolem dalšího výzkumu. Z rukopisného oddílu upomínají 
na Gianniniho Kylhůfkova Epitaphia (s. 406, č. 97 – srv. CO.251), Ziegelbauerovy Infulae doctae in Germa-
nia (s. 405, č. 79 – srv. CO.249 a 250) a samozřejmě Olomucium sacrum (s. 380, č. 17 – srv. CO.537–539, 628, 
629), žádný z rukopisů však není označen např. Gianniniho ex libris, ani vlastnickou poznámkou.
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na čtvrtinu z 1 450 zl. na 384 zl. a nabídnuta věřitelům k rozebrání jako úhrada dluhu. 66 
Mnozí věřitelé si ji v dubnu 1778 prohlédli a spatřili, jak grafiky očividně trpí, a že v porov-
nání s  tištěným katalogem z  roku 1764 je jich sotva desetina. Vzbouřili se, jak je možné, 
že knihovna a sbírka mědirytin nejsou ještě po 20 letech rozprodány a co se stalo se zbyt-
kem? V září 1781 oznámil Pradatsch, že už má zájemce o nákup mědirytin, jejichž počet se 
původně odhadoval na tisíce, ale které jsou za ta léta z velké části sešlé (verwüstet). 67 Kdo je 
oním zájemcem, na jakých podmínkách se dohodl a jestli k obchodu vůbec došlo nelze zatím 
nic říci.

ZÁVĚR
Do dnešního dne věnovali zániku Gianniniho knihovny významnější pozornost pouze dva 
muži. Prvním byl brněnský vlastivědec J. P.  Cerroni, který asi leccos znal z  úřední praxe 
a zachytil to ve svých rukopisných dílech, z nichž potom řadu údajů převzal Ch. d’Elvert. 
Javornický archivář R. Zuber, druhý v pořadí, doplnil na základě studia nepatrné části kapi-
tulního archivního fondu pokus prodat přibližně čtvrtinu knihovny do Polska, pravděpo-
dobně jednomu z bratří Załuských.

Předložený příspěvek ukazuje, že po  shrnutí dosud známých faktů a  jejich doplnění 
výsledky studia archiválií olomoucké kapituly lze sestavit podrobnější a přesnější obraz zániku 
téměř sedmitisícové knihovny významné lokální osobnosti počínaje okamžikem Gianniniho 
smrti (1758) a konče hromadným prodejem na váhu o tři desetiletí později (1788). Plastičtěji 
vyniká postava zběhlého francouzského mnicha A. T. Fasseaua, jemuž byl nejenom svěřen 
prodej knih, nýbrž i katalogisace. Zároveň příspěvek upozorňuje na dva katalogy knihovny, 
rukopisný, dokončený počátkem roku 1760, a o několik let mladší tištěný, nejpozději z roku 
1763. Rukopisný katalog nebyl sice neznámý, avšak zjevně opomíjený: někteří badatelé totiž 
při hodnocení knihovny vycházeli z různých fragmentárních soupisů, a dokonce se pokoušeli 
její obsah rekonstruovat na základě kombinací údajů o knihovnách jiných, 68 což je námaha 
veskrze zbytečná. Naopak tištěný katalog, teprve nedávno identifikovaný, nebyl dosud znám 
vůbec a existovalo jen zběžné povědomí o jeho vypracování. Poněvadž ale tištěná verse zachy-
cuje stav knihovny po úbytku více než čtvrtiny titulů, hraje ve srovnání s katalogem psaným 
jen podružnou úlohu.

66 ZAOMCO, inv. č. 6481, kart. 676, f. 108–129, 31. 12. 1777: odhad provedený olomouckým mědirytcem 
Josefem Freündtem (Freindtem), 27. 2. 1778, 2. 4. 1778, 3. 4. 1778.

67 ZAOMCO, inv. č. 4680, kart. 673, f. 245, ps. 14. 9. 1781. MZAB, Cerr I, č. 29, f. 97v.
68 OLŠOVSKÝ, J. Šlechtický mecenát, sběratelství a zámecké knihovny slezské šlechty. K předpokladům vzniku 

muzejních institucí v rakouském Slezsku. Netištěná vědeckovýzkumná studie, s. 9, takto usuzoval, které 
knihy z  knihovny Arnošta Alexandra Gianniniho v  Dobroslavicích mohly pocházet z  knihovny bratra 
Františka. Není to pokus přesvědčivý, zvláště když některé tituly vyšly až po Gianniniho smrti. Dostupné 
bylo z: https://www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/historizace/vystupy2/vavstudie/Olsovsky%20Jaro
mir%20%20Slechticky%20mecenat%20sberatelstvi.pdf/at_download/file [vid. 20160719, dnes již 
nedostupné].
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ŠTĚPÁN KOHOUT

ARCHIVAL SOURCES RELATING TO THE DISPERSED LIBRARY OF FRANCIS 
GIANNINI, A CANON OF THE CATHEDRAL CHAPTER OF OLOMOUC
Summary: Francis Gregory Count Giannini (1693–1758), born in Modena, Italy, was eminent mem-
ber of the cathedral chapter of Olomouc and, alongside it, co-founder of Societas eruditorum inco-
gnitorum, the first learned society in the Habsburg Empire. As a bibliophile, too, he collected nearly 
7 000 works. Being still alive, he entrusted Oliver Legipontius, a German Benedictine monk and highly 
experienced librarian, with ordering of his private library. Legipontius worked on the task during period 
1749–1750, however, leaving the work incomplete. After Giannini’s death was the library ordered by 
Arsène Théodore Fasseau, a French Premonstratensian living in Olomouc at that time. Fasseau comple-
ted the library catalogue in the form of manuscript book at first (1760), following up with the printed 
form a few years later (1763?). As Giannini’s inheritance was heavily indebted and declared bankrupt, 
was the library sold off and dispersed part by part. All attempts to sell it out in a total finished unsucce-
ssfully. Finally, in 1788 was rest of the books (around 3 000 volumes) sold by weight.

Key words: Francesco Gregorio Giannini, Arsène Théodore Fasseau, personal library, Olomouc, 
cathedral chapter.
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