
181

ZAMYŠLENÍ NAD NĚKTERÝMI KNIHAMI 
ZE ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI 

Cyril Měsíc

Historická knihovna Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži disponuje 
z hlediska architektury knihy jistě velmi mnoha zajímavými exponáty, které by si 
zasloužily pozornost. Já se však chci zamyslet jen nad některými (a zdaleka ne nej-
vzácnějšími) knihami, které mě zaujaly při revizi tzv. Lesní knihovny v nedávné 
době. Potěšil mě „Předpis“ olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna (funkční 
období 1893–1904) z roku 18941, vztahující se k dietám a cestovním útratám arci-
biskupských úředníků a sluhů, kde je uveden archivář (a zřejmě je myšlen i knihov-
ník) hned na 3. místě z celkové dvanáctibodové stupnice a má nejen nárok na diety 
a stravné ve výši 3 florény a 50 krejcarů, ale i při přeložení má na přestěhování 
nárok na 10 „Fuhren“ – tedy povozů. Oproti tomu „Ne uvěřitelný příběh pana 
Petra“ spisovatele Hilaire Belloca je věnován „všem vzdělaným a vy chovaným 
lidem, kteří jsou chudí“2. Pana Gagarina známe jako významného průkopníka kos-
monautiky, nicméně v roce 1857 se P. I. Gagarin zabýval otázkou, zda bude Rusko 
katolické3 („Wird Russland katholisch werden?“). Proto nás již nemůže překvapit, 
že autor s příjmením Robinson se věnuje půdě4. Cimrman je v naší knihovně také 
zastoupen a to dvěma díly: Josepha Zimmermanna nazvaným „Poslední Johanita 
na Rodýzu“5 a Johanna Georga Zimmer manna „Von der Ruhr unter dem Volk im 
Jahre 1765“6 i když nevíme, zda působil i pod těmito jmény. Víme však o tom, 
že knihy sbírek rakouských zákonů z let 1780–18317 bylo kro mě čtení možné 
využít i k tlumení výstřelu – knihy byly zřejmě prostřeleny, i když ne všechny. 
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1 Vorschrift, mit welchem die Diäten und Reiseauslagen für Erzbisthumsbeamte und Dinere bei 
Dienstreisen, ferener die Übersidlungkosten bei Übersetzungen und die Verköstigungsgebühren 
bei Commissionen, auswärtigen Dienstverrichtungen, dann für das bei Beamten und Dienern be-
quartirte Militär reguliert werden. Wirksam vom 1. April 1894. Přír. č. 2737/2005.

2 Belloc, Hilaire: Neuvěřitelný příběh pana Petra. Praha 1926, sign. R/d III/2 15, přír. č. 11467.
3 Gagarin, P. I.: Wird Russland katholisch werden. Tübingen 1857, sign. P/a VII/3 43, přír. č. 31171.
4 Robinson, Gilbert, Wooding: Die Böden, Berlin 1939, sign. P/a IV 30, přír. č.: 30792.
5 Zimmermann, Joseph: Poslední Johanita na Rodýzu. Praha 1854, sign. P/a VII/2 30, přír. č.: 31103.
6 Zimmermann, Johann Georg: Von der Ruhr unter dem Volk im Jahre 1765. Zürich, 1767. sign. 

U/b IV/3 4, přír. č.: 23802.
7 Gesetze und Verfassungen im Justizfache 1780–1831, Wien – Prag, sign. S/a XII 18–44, přír. č.: 

1899–1905.
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Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

I při havárii může zasáhnout vyšší moc, jak nám dokazuje heslo „Havárie“ ve 
Slovníku obchodně technickém – technickém účetním a daňovém8. Oproti tomu 
učebnice „Poupata. Čítanka mladých“9 z roku 1913 prošla zajímavými úpravami. 
Rakouská hymna je přeškrtnutá – včetně obrázku císaře Františka Josefa I., který 
je dokonce přeškrtnut samostatně10 – po roce 1918. Na titulním listu je několik 
razítek, z nichž některé jsou poškrtány, napřed české razítko Obecné školy v Ra-
tajích u Kroměříže – poškrtáno v době 2. světové války. Vedle je protektorátní 
česko-německé razítko (a také ručně psaný zápis o nezávadnosti knihy z roku 
1942), kde po skončení 2. světové války byl německý název přeškrtnut a pro 
jistotu byla kniha později orazítkována jenom názvem českým. Ale vraťme se 
ještě do 19. století na území Rakouska, abychom z „Druhé čítanky a mluvnice“11 
z roku 1860 viděli, jak velkou oblast císařství rakouské, jehož jsme byli součástí, 
zabíralo: „…Veliká vlasť, naše, říše rakouská, leží vprostřed Evropy. Na sever 
hraničí se Saskem, Pruskem a ruským Polskem, na východ s Ruskem a Turec-
kem, na jih s Tureckem, s Církevním státem, s Modenou a Parmou, na západ se 
Sardinskem, Švýcarskem a Bavorskem. Jen jedna část zemí našich (Dalmácie, 
Charvatsko, Přímoří a Benátsko) dosahuje až k moři, které se jmenuje adriatické. 
Kdyby někdo cele pomezí Rakouska chtěl kolem obejiti, musil by vykonati cestu 
1 100 mil dlouhou. Od východních hranic k západním jest 180 mil daleko. Slunce 
na východních hranicích o pět čtvrti hodiny časněji vychází a zapadá, nežli na 
koncích západních…“12. Na závěr přeji nám všem, abychom nedopadli jako neob-
líbený rakouský ministr vnitra Alexandr Bach, kterému Dr. Franz Köstl věnoval 
svou knihu „Der endemische Cretenismus“.13 

8 Slovník obchodně technický – technický účetní a daňový – díl 3, „Děti – H“ Ústřední svaz českoslo-
venských průmyslníků Praha, 1931, s. 702, heslo „Havárie“, sign. P/a III 4–14, přír. č.: 30598.

9 Kožíšek, Josef: Poupata. Čítanka malých. Praha, 1913, sign. R/c II 47, přír. č. 11169.
10 Tamtéž, s. 92–93.
11 Druhá čítanka a mluvnice. Vídeň, 1860, sign. R/c III 21, přír. č.: 11259.
12 Tamtéž, s. 103.
13 Köstl, Franz: Der endemische Cretenismus. Wien 1855, sign. U/a III/2, přír. č.: 22732.


