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Nesnadná ce!a knihov"dy  
k#d"jinám kni$ní kultury*

Petr Voit

I.
Pokud ozna%ím %eskou knihov"du za zna%n" zpozdilou a#rigidní, není to 
proto, $e jsem daleko od domova a#uniknu tak p&ípadn'm kritikám. O#tom-
to stavu jsem hluboce p&esv"d%en, netajím jej ani v#Praze a#zde se pokusím 
p&iblí$it jej i#vám, pou%enému slovenskému publiku, pon"vad$ v"&ím, $e vzá-
jemná komunikace bude u$ite%ná ob"ma stranám bez rozdílu jazyka. S#roz%a-
rováním a#nesouhlasem sleduji pasivitu pra$ské Národní knihovny, v#jejích$ 
zdech se u$ p&ed více ne$ deseti lety rozho&ela internetová polemika nejen 
o#pot&ebnosti bibliogra(e, ale té$ o#nutné transformaci na)eho oboru. Pole-
mika v)ak ke )kod" v"ci zakrátko vyhasla (srov. *+,-. /000; 123425678 /009; 
16:65678 /009a; *+,-. /009a; KOMOROVÁ /009b; UHLÍ; /009b). Je tedy nejvy))í 
%as, aby v'm"na názor< získala vy))í status a#zasáhla co nej)ir)í odbornou 
ve&ejnost, nebo= jedin" tak máme )anci se z#dosavadní nete%nosti vymanit.

Sledujeme -li v'voj partnersk'ch humanitních disciplín, které se za st&ídání 
pozitivistické, strukturalistické a#marxistické metodologie b"hem minulého 
století bou&liv" vyvíjely, pak ve&ejné p&iznání zpozdilosti %eské knihov"dy 
není $ádn'm hrdinstvím. Je a$ s#podivem, kolik generací strnule t"$ilo z#Jung-
mannova idealistického modelu jazykov" %eské kni$ní kultury a#jak dlouho 
p&e$ívalo posluhování národoveckopolitick'm cíl<m. Do panteonu národ-
ních osobností byli na základ" spole%enské objednávky instalováni Melant-

rozhledy

�� P&ítomn' text, mající ráz osobního manifestu, vznikl v#rámci projektu VVZ Filo-
zo(cké fakulty UK v#Praze Spole!nost, kultura a"komunikace v"!esk#ch d$jinách (doba &e)ení 
>?@>–>?@A). Dne B. kv"tna >?@> byl prezentován na Kated&e knihovnické a#informa%ní 
v"dy FF Komenského univerzity v#Bratislav" formou p&edná)ky, kterou po&ádaly jme-
novaná katedra, Sekce d"jin kni$ní kultury Slovenské národní knihovny v#Martin" 
a#Historick' ústav SAV v#Bratislav".
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rich a#Veleslavín. Obdr$eli p&itom nálepku arcitiska&<, ani$ by se ohlédnutím 
po cizin" zjistilo, $e tiska&ova pé%e o#obecné dobré byla (remním logem 
ka$dé $ivnosti. Obrozensk' program, postaven' na emancipaci od n"mecké-
ho kulturního vlivu a#tvrdo)íjn" p&ehlí$ející cizojazy%ná bohemika, o#jinoja-
zy%n'ch knihách nemluv", se ukázal jako $ivotaschopn' i#za první republiky, 
kdy byl roku @B>C institucionalizován Knihopisem !esk#ch a"slovensk#ch tisk%. 
Divotaschopnost neztratil ani po roce @BEF, pon"vad$ marxistické koncepci 
p&ed - a#pob"lohorsk'ch d"jin vyhovoval#— v)e, co bylo mo$no klasi(kovat 
jako národní, získalo nálepku pokrokovosti a#to ostatní se ozna%ilo za kosmo-
politní a#málem úpadkové. Tento ideov' model po%ítal s#tím, $e literární tvor-
ba v#%eském jazyce musí b't vyv')ena nad n"meckou a#latinskou, nekatolická 
nad katolickou a#m")=anská nad aristokratickou. Nic nevadilo, $e badatelé 
o#národním obrození tyto dichotomie sdílet nemohli.

Nikoho nenechává na pochybách, jak dlouho %eská národovecká knihov"-
da p&i%ítala a$ mytick' v'znam po%átku domácího knihtisku. Tém"& >G?#let 
trvající boj o#prvenství Kroniky trojánské, odkazované ostentativn" k#roku @EAF, 
nebyl jen vn"j)kov'm d<kazem existence v"dní disciplíny, ale i#politick'm ná-
strojem pseudov"decky vyvy)ujícím Hechy na t&etí p&í%ku evropsk'ch zemí, 
do nich$ byl po Gutenbergov" vystoupení knihtisk uveden. Ani skepse Josefa 
Dobrovského, ani v"decké d<kazy Emmy Urbánkové nedokázaly zastánce ra-
ného datování p&esv"d%it o#omylu, a#proto m'tus Kroniky trojánské p&e$il vlast-
n" a$ do nedávn'ch m"síc<, kdy jej jednozna%n" pop&el v'zkum (ligrán<.1 
Vlekl' boj o#prvenství Kroniky trojánské a#neustálé vyvy)ování národn"jazy%né-
ho pro(lu na)i inkunábulistiku zam"stnaly natolik, $e typogra(cká a#edi%ní 
bída p<vodních %esk'ch prvotisk<, kterou nástupci odstraIovali s#potí$emi 
je)t" po vym&ení Jagellonc<, z<stala v"dom" zcela nepov)imnuta.

Ani nad takto kastigovan'm zorn'm úhlem se není t&eba pozastavovat, 
pon"vad$ dal)ím speci(kem star)í %eské knihov"dy byla izolace od kni$-
ní kultury cizích národ< i#od moderních v"deck'ch poznatk< v#zahrani%í. 
S#frustrací nad bezbarv'm v'vojem pozdn"gotické a#ran"renezan%ní domácí 
kni$ní kultury jsme se vyrovnali po svém. Disciplína, vratce stojící spí)e na 
ideologick'ch ne$ v"cn'ch základech, se py)n" uzavírala do sebe. Tím vlast-
n" popírala, $e textová, gra(cká a#obrazová slo$ka ti)t"né literatury nezná 
národních hranic. V#opa%ném p&ípad" by p&i v'zkumu renezan%ní i#barokní 
epochy p&evá$ilo ne$ádoucí p&iznání, jak vydatn" jsme v#minulosti p&ebírali 
n"mecké zvyky a#opírali se o#n"mecké podn"ty.

Nesmíme rovn"$ p&ehlédnout, $e mnohé z#velk'ch osobností %eské kniho-
v"dy >?. století byli evangelíci. Jejich celo$ivotním posláním se stal v'zkum 

��  Na základ" (ligranologického pr<zkumu dataci nov" upravil Kamil Boldan: na-
místo d&íve uva$ovaného roku @EAF nebo doby po roce @EJA p&edkládá %asové pásmo  
@EFG–@EFA (K6,L2M /090: N/).
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bratrské linie jazykov" %eského p&edb"lohorského knihtisku vyva$ovan' ne-
zájmem o#katolické baroko. Ani$ by si to p&ála, d<raz na tuto linii rovn"$ 
konvenoval marxistické literární historii, sledující pokrokové tendence od 
husitství do Bílé hory a#pova$ující latinskou humanistickou tvorbu za nená-
rodní a#pob"lohorskou katolickou tvorbu za p&evá$n" reak%ní. Dob&e mín"n' 
pokus Mirjam Bohatcové, která s#autorsk'm kolektivem roku @BB? vydala &es-
kou knihu v"prom$nách staletí (K6+2OP678 9QQ0), v)ak s#odstupem %asu ukázal, 
$e prastar' akcent na domácí jazyk a#nekatolickou linii kni$ní kultury p<sobí 
jako past, umo$Iující baroko p&iblí$it jen skrze konfesijn" neutrální kalen-
dá&e, kní$ky lidového %tení a#kramá&skou píseI. Volba badatelsk'ch témat je 
v)ak v'sostn'm právem ka$dého jednotlivce a#nesmí b't ú%elov" kritizována. 
S#odstupem %asu se spí)e musíme uvarovávat personální nedostate%nosti, 
která knihov"du zu$ovala a#ani b"hem politicky voln"j)ích osmdesát'ch let 
nedokázala stávající badatelskou linii podpo&it barokologick'mi studiemi.

Nejen tedy jazyková bariéra %e)tiny, ale i#zahled"ní do speci(cky národních 
témat p&ipravilo na)i knihov"du o#trvalej)í spolupráci se zahrani%ím. Dodnes 
nemáme $ádné p&eklady zahrani%ní v"decké literatury. To p&i pohledu do 
minulosti op"t nep&ekvapuje, nebo= kup&íkladu od roku @F@B dodne)ka jsme 
nebyli schopni z%e)tit Senefelderovu epochální u%ebnici litogra(e, zatímco 
N"mci, Francouzi, Angli%ané nebo Italové se jí zmocnili tém"& okam$it". 
Kdy$ se v)ak roku @BJ@ slavilo dvousté v'ro%í Senefelderova narození, )pat-
né sv"domí bylo uchlácholeno tím, $e jsme vynálezce litogra(e p&ijali zp"t 
do l<na Hech, a%koli do té doby jeho n"mectví vadilo. Touha po národním 
akcentu byla ostatn" tak silná, $e samotného Gutenberga jsme po n"kolik 
století a$ do roku @FEG dokázali vzdor n"meckému bádání vydávat za rodáka 
z#Kutné Hory.

Konstatujeme -li d&ív"j)í nezájem o#v'sledky zahrani%ního bádání, musíme 
naopak p&iznat, $e star)í %eská knihov"da nem"la nikdy nouzi o#populari-
za%ní %etbu, která vychovala n"kolik generací p&ed - a#povále%n'ch typograf< 
i#kni$ních úpravc<. Ve srovnání s#trendem evropské knihov"dy jde v)ak v"t-
)inou o#produkty dnes u$ antikvované. Jako mezník, odd"lující dv" názorov" 
a#metodologicky odli)né etapy %eského bádání, by snad poslou$il rok >??C, 
kdy Jaromír Ho&ec vydal Po!átky !eské knihy (+6.RP /00S). Tímto opusem by 
m"la b't star)í etapa de(nitivn" uzav&ena. Vnímáme -li v)ak alespoI pasivn" 
explozi zahrani%ní oborové literatury, nezb'vá ne$ smutn" uzav&ít, $e %eské 
knihov"d" se pot&ebného nadhledu nedostává ani dnes.

II.
Pozornému %tená&i zajisté neu)lo, $e jsem se prozatím vyhnul o%ekávané 
de(nici knihov"dy stejn" jako návrhu na její v'sti$n"j)í nebo atraktivn"j)í 
p&ejmenování (TUK5UO678 /00S). Podle mého názoru v)ak nemá smysl dop&e-
du konstruovat název a#náplI disciplíny, pokud samy nevyplynou z#reálné 
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mo$nosti a#zejména nutnosti. Není $ádn'm tajemstvím, $e více ne$ dvouset-
letá praxe v#Hechách tenduje k#bibliogra(i (K6+2OP678 9QV9). Dnes u$ toto 
sm"&ování nemá tak siln' podtext spole%enské objednávky jako d&íve. O#to 
v)ak siln"ji chápeme, $e bibliogra(cké v'stupy p&estávají b't cílem a#stávají 
se jedním z#nástroj< v"decké frukti(kace národní kni$ní kultury (76UO /099a).

P&edm"t zkoumání si %as od %asu modi(kuje ka$dá disciplína, a#to nejen 
spole%enskou objednávkou nebo zm"nou politick'ch re$im<. Práv" na kni-
hov"d" vidíme, $e ur%ujícím elementem pro stanovení nápln" byly a#jsou prá-
v" personální a#(nan%ní mo$nosti. Jedna ze zásluh ZdeIka Václava Tobolky 
spo%ívá v#tom, $e k#nám b"hem první republiky uvedl n"meckou knihov"du 
formovanou Konradem Haeblerem. Knihov"da propagovaná Tobolkou, po-
liticky i#v"decky viditelnou osobností, m"la )anci uchytit se jako )iroká dis-
ciplína. Patrn" mohlo vzniknout n"co, %emu bychom dnes &íkali „Tobolkova 
)kola“.

Nicmén" zalo$ením Knihopisu, kter' si vy$ádal dnes u$ nep&edstavitelné 
Tobolkovo organiza%ní a#intelektuální úsilí a#kter' k#sob" p&itáhl tém"& v)ech-
ny bibliogra(cky schopné knihov"dce, uvázla tato )ance v#p<li cesty. Knihopis 
se sm"rem k#národu i#do ciziny stal vlajkovou lodí, i#kdy$ za ní v#bibliogra(c-
kém terénu po&ád je)t" z<stávala )iroká brázda nezpracovaného materiálu. 
Mimo sebe v)ak u$ $ádné dal)í koncep%ní úvahy nad knihov"dou nedovolil. 
Knihov"da se do )edesát'ch let >?. století ocitla jakoby ve stínu Knihopisu, 
proto$e k#paralelnímu v'zkumu knihtisku, ilustrace, kni$ní vazby, obchodu 
nebo knihoven a#%tená&ství potenciál nezb'val.

P&esto$e práv" personální a#(nan%ní limity zú$ily %eskou knihov"du k#bib-
liogra(ckému sm"&ování, musíme znovu opakovat chmurn' záv"r, $e národo-
vecká tradice a#sebest&ednost trvaly i#nadále, nebo= o#tematick'ch soupisech, 
které se v#cizin" od po%átku >?. století rodily jako houby po de)ti, jsme p&i-
rozen" nem"li ani potuchy. Pr<m"rn' západní antikvá& m"l tehdy lep)í roz-
hled po sv"tové bibliogra(i ne$ specializovaní %e)tí katalogizáto&i. Orientace 
%eské knihov"dy na národní retrospektivní bibliogra(i rovn"$ zp<sobila, $e 
k#nám b"hem %ty&icát'ch a$ )edesát'ch let v<bec nedolehly zv"sti o#tak&e%e-
né Var)avské )kole Heleny RadliWské a#Karola GXombiowského, o#Kostnické 
)kole zalo$ené @BAA nemluv", a#$e teprve v#posledních letech jsme si za%ali 
uv"domovat, jak bude nezbytné i#t"$ké dohonit náskok polsk'ch, francouz-
sk'ch, italsk'ch nebo anglick'ch koleg<.

Také Tobolk<v $ák a#nástupce Franti)ek Horák, &editel Základní knihovny 
AV a#pedagog, byl více bibliograf ne$ knihov"dec. Teprve on v)ak dokázal ne-
utralizovat jungmannovsko -tobolkovská schémata. Nad chronologick' záb"r 
dosavadní retrospektivy postoupil roku @BG? zalo$ením Bibliogra'e (). století 
a#roku @BGE uvedl v#$ivot pandán ke Knihopisu nazvan' Bibliogra'e cizojazy!n#ch 
bohemik. I#tyto doplIky tradi%n" povstaly na mírn" modi(kované Haeblerov" 
metod". Díky tomu byly u$ v#dob" svého vzniku mezi evropskou konkurencí 
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v'jime%né a#závid"níhodné. Horák v)ak jako $ivotní závazek poci=oval dokon-
%ení p<vodního Tobolkova knihopisného projektu, a#to i#za cenu, $e v#n"m 
nakonec (guroval jen privátn". Tento závazek ho pracovn" pohltil natolik, $e 
ani on organiza%ní a#teoretická v'chodiska pro rozvoj knihov"dy jako v"decké 
disciplíny vytvo&it nestihl.

Podíváme -li se na v'voj retrospektivní bibliogra(e v#cizin", zjistíme, $e 
d<vodné %len"ní projekt< dle chronologie, gesce knihoven, ba i#dle formy 
vydání je docela b"$né. Také u#nás se v'voj od )edesát'ch let minulého století 
nadále atomizoval. Roku @BAA vy)el první díl Rukov$ti humanistického básnictví, 
roku @BAB byl zalo$en projekt t'kající se kramá&sk'ch písní, roku @BBG p&ichá-
zí ambiciózní Clavis monumentorum litterarum a#roku >??? vzniká retrospektiv-
ní bibliogra(e periodik z#období @F??–@BEG.

Co nás v)ak odli)uje od ciziny, není ú%elová atomizace, ale neustálé od-
%erpávání knihov"dn'ch aktivit do sféry bibliogra(cké. Hasem tak zvít"zila 
naprosto klamná p&edstava o#identit" bibliogra(e a#knihov"dy. V#cizin" tomu 
b'vá naopak, proto$e okolo bibliogra(ck'ch projekt< se jako satelity shro-
ma$Yují v"dci i#celé badatelské t'my (vzpomeIme jen na prvotisky#— o#sou-
born' Gesamtkatalog der Wiegendrucke se vydatn" op&ela moderní n"mecká in-
kunábulistika a#na obdobném, ale nov"j)ím lond'nském projektu ISTC zase 
vyrostla konkurence anglo -americká). U#nás snahu po emancipaci knihov"dné 
práce zaznamenáváme a$ od )edesát'ch let >?. století, a#to díky u$ vzpomí-
nané Mirjam Bohatcové. Její studie myslím poprvé názorn" ukázaly, jak lze 
minuciózní bibliogra(cké údaje zhodnotit ve prosp"ch historické knihov"dy.

Odhlédneme -li od dnes u$ ztí$ené pr<hlednosti kompeten%ních i#práv-
ních aspekt< n"kter'ch domácích retrospektiv a#ponecháme -li stranou lidské 
%i institucionální animozity, z<stává v#nás genera%n" zako&en"ná frustrace 
z#pomalého pokroku bibliogra(ck'ch prací. P&itom zapomínáme, $e nejsme 
v#Evrop" jediní, koho obdobn' de(cit postihl, a#p&esto se tam zrodili po-
zoruhodní univerzalisté typu Umberta Eka nebo Alberta Manguela. Nejsme 
rovn"$ ani zdaleka sami, koho zpomaluje neustálé hledání toho nejlep)ího 
zpracovatelského programu, a#p&esto v#cizin" elektronické databáze fungují 
spolehliv" u$ mnoho let.

Pon"vad$ frustrace vede oby%ejn" k#negaci, dosavadní strategie byla u$ 
p&ed n"kolika lety ozna%ena za neplodnou. Oboru se na bázi informa%ních 
technologií p&edlo$ila antibibliogra(cká koncepce (*+,-. /009c). Byla -li p&i-
tom „klasická“ bibliogra(cká metoda ozna%ena za tradicionalistickou, v#sou-
vislosti s#národní retrospektivou se za to nestydím, pon"vad$ pejorativn" 
hodnotící nálepku chápu spí)e jako závazek. Leckterá zahrani%ní praxe, uvá-
d"ná za vzor ku podpo&e antibibliogra(ckého pojetí, je toti$ v#na)em prost&e-
dí pon"kud cizorodá, proto$e stojí na úpln" jin'ch historick'ch základech. 
KanaYané nem"li $ádného Jungmanna ani Tobolku nebo Horáka, a#stojí tak 
p&ed tém"& panensk'm terénem stejn" jako kup&íkladu N"mecko, kde ná-
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rodní retrospektivu otev&eli teprve roku @BAB. O#v"kovit'ch ko&enech %eské 
retrospektivy m<$eme diskutovat a# formalistn" popisnou metodu p&itom 
ozna%ovat za p&ekonanou, ale to je)t" neznamená, $e oto%ení kormidla v#zá-
v"ru plavby bude rozumné. Ne$ se i#národní kni$ní produkci dostane p&íle-
$itost elektronicko -digitální prezentace, popisná bibliogra(cká metoda je to 
jediné, co máme. Pokud zapo%nou diskuze o#prioritách, na %elné místo musí 
b't nekompromisn" postavena domácí retrospektiva. Koneckonc< k#jejímu 
kvazidokon%ení zb'vá n"kolik dohlédnuteln'ch let, b"hem nich$ by se m"lo 
nutn" dosp"t k#databázovému propojení v)ech díl%ích podnik<.

Pov"domí o#národní produkci je sice prvo&adé, ale nesmí n"jak podstatn" 
zastiIovat ostatní historick' kni$ní fond, kter' je na na)em území ulo$en. 
Pou%íme -li se z#minulosti i#z#velk'ch cíl< a#aktuální prohry elektronického 
Clavisu monumentorum litterarum (156*42 9QQN), zahajme vá$né diskuze nad 
novou koncepcí bibliogra(e star'ch tisk<, jich$ jen v#Praze lze napo%ítat ke 
dv"ma milion<m a#v#%esk'ch a#moravsk'ch zámcích na milion )est set tisíc. 
Tyto odhady vedou k#hypotéze, $e minuciózn" analyticky zpracovat pouze 
pra$sk' terén by deseti ne)=astník<m trvalo zhruba >?? let. Tím se v)ak hypo-
téza m"ní v#absurditu, která ka$dou racionální mysl p&ed romantick'mi p&ed-
stavami podrobného generálního katalogu varuje. Ani hypoteticky sebelépe 
dotvrzen' nesmysl mne ov)em nezlomí k#tomu, abych antibibliogra(ckou 
koncepci p&ijal bez v'hrad. Její premisa, toti$ p&esun historick'ch kni$ních 
fond< do elektricko -digitálního prost&edí, je naprosto správná. Nesouhlas 
v)ak budí, mají -li b't fondy degradovány na mno$inu hypertext< opat&en'ch 
jakousi sémiotickou anal'zou. Její pracnost si jist" nezadá s#ustálen'm biblio-
gra(ck'm popisem, a#nadto patrn" povede k#vytvo&ení chaotického skladi)t" 
pojm< a#dojm<. Abychom v)ak neocenitelné p&ednosti elektronicko -digitální 
prezentace nepromarnili, budeme muset (kup&íkladu dle n"meck'ch vzor< 
VD(* nebo VD(+) respektovat pravidla souborného katalogu star'ch tisk<. P&i 
v)í pracnosti to znamená znovu se vrátit k#bibliogra(cky regulérní, av)ak siln" 
komprimované metod", vyzna%ující se naopak &ádem a#systémem. Otázky 
v#p&í)tích diskuzích o#bibliogra(i tak nutn" nemusejí za%ínat slovem „jak“ 
(postupovat), n'br$ „co“ (zaznamenávat).

Kvantitativní rozsah historického kni$ního fondu p&esahuje miliony kni$-
ních i#nekni$ních jednotek a#He)i jsou známi tím, $e mají -li n"%eho dostatek, 
p&estanou si toho vá$it. Na)e kulturní statky nebyly b"hem druhé sv"tové 
války posti$eny tak jako u#n"kter'ch jin'ch národ< a#na)i sousedé v#novodobé 
historii u$ $ádné tlaky kulturní nad&azenosti nevyvíjejí. Knihy v)ak z<stávají 
nadále zav&ené ve speciálních depotech a#do pov"domí (jako kup&íkladu Karl-
)tejn %i Bratislavsk' hrad) se nedostanou ani prost&ednictvím v'stav, jich$ 
v#posledních letech pová$liv" ub'vá. Proti tomu v)ak neb'vale roste v'znam 
elektronizace a#digitalizace, její$ vliv dosavadní chápání kulturního d"dictví 
nejen$e modi(kuje, ale také p&ekr'vá málo domy)len'm pseudomodernis-
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mem (*+,-. /00S). Pokud nám tedy ekonomická a#politická budoucnost Ev-
ropy dovolí, bez elevace historick'ch kni$ních fond< a$ na politickou úroveI 
si o#alternativním &e)ení m<$eme jen snít. Kulturní d"dictví je t&eba uchopit 
jako politikum i#jako v"c národní cti, a#v#neposlední &ad" nech= jsou anga$o-
váni také magnáti %eského pr<myslu, bez jejich$ (nan%ní spoluú%asti, a%koli 
to dnes zní je)t" iluzorn", je budoucí pé%e o#digitalizaci historick'ch fond< 
nemyslitelná.

Prozatím se v)ak vypo&ádejme sami mezi sebou a#p&iznejme, $e %eská 
knihov"da není mezi dal)ími humanitními disciplínami atypická jen tím, jak 
dlouho se zbavuje v"deck'ch, politick'ch a#konfesijních kli)é p&ebíran'ch 
z#minulosti. Je jiná také proto, $e ani ve sfé&e knihoven, ani mezi akademick'-
mi ústavy nebo univerzitními katedrami nikdy nem"la %ist" v"decké centrum 
s#jednozna%n" deklarovanou koncepcí a#v'zkumn'm programem. Nedosáhla 
tedy na presti$ historik<, um"nov"dc< nebo (lolog<, jejich$ v"decké projevy 
jsou hodnoceny mnohem v')e, proto$e rámcové koncepce a#stupeI rozvoje 
jejich disciplín jim umo$Iuje psát kvalitní monogra(e. Odborné aktivity %es-
k'ch knihov"dc< jsou naopak regionáln" rozdrobené a#postrádají spole%n' 
sm"r. Málokdy se poda&í v'zkum zavr)it kni$ním v'stupem a#málokter' edi-
tor sborníku %i po&adatel konference má odvahu vyhlásit monotematickou 
akci, aby nep&i)el o#p&ípadné p&isp"vatele.

Jinak je tomu ve Slovenské národní knihovn" a#v#Historickém ústavu SAV. 
Je obrovsk'm vít"zstvím slovensk'ch knihov"dc<, $e se u$ p&ed C? lety po%ali 
zam')let nad vyu$itím bibliogra(e pro v'zkum d"jin kni$ní kultury. Snad zde 
za ur%it' mezník mohu pova$ovat p&íru%ku o#star'ch tiscích (,-./01234563 
9QZ[). Její propedeutick' z&etel b"hem osmdesát'ch let minulého století jist" 
napomohl pasportizaci historick'ch kni$ních fond<, z#ní$ po letech mapo-
vání vznikl seznam slovensk'ch institucí, dopln"n' kvantitativními a#kvalita-
tivními údaji o#p&íslu)né sbírce nacházející se ve vlastnictví státu, církve %i 
soukromé osoby. Návazn" na tyto sondy byl zalo$en generální katalog tisk< 
@A. století. Odtud pak v#nedávné dob" vedla cesta ke vzniku grandiózního 
v'zkumného projektu o#d"jinách kni$ní kultury na Slovensku (16:65678 
/000). Pra$ská Národní knihovna hodlala zku)enosti slovensk'ch koleg< ná-
sledovat. Roku @BB? o#tom pro)la dokonce zmínka tiskem (76UO 9QQ0), ale 
slovensk' vzor byl pozd"ji nahrazen politicky motivovanou ú%astí v#meziná-
rodním fondovém kompendiu Bernharda Fabiana. Nejpodrobn"j)í p&ehled 
tak díky letité pé%i Národního muzea panuje ve sfé&e zámeck'ch fond< a#díky 
Masarykovu ústavu a#Archivu AV HR v#oblasti rukopis<. Práce na generálním 
katalogu historick'ch kni$ních fond< jsme dosud neotev&eli a#ani nemáme 
plán k#jeho vybudování.

Heská knihov"da je ve srovnání s#ostatními humanistick'mi disciplínami 
jiná také proto, $e zákonit" sr<stá s#knihovnami a#$e histori%tí knihovníci se 
kontraproduktivn" nehodlají vzdát zab"hlého schématu (*+,-. /00S). P&itom 
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v)ak poci=ují, $e nejsou vize a#$e za zdmi jejich instituce (ale n"kdy i#v#ní) 
vládne bezkoncep%ní vakuum. Ze dne na den tedy zaji)=ují badatelsk' servis 
a#ve voln'ch chvílích povinn" katalogizují %i rekatalogizují vlastní fond. Pub-
lika%ní %innost se a$ na v'jimky vyvíjí privátn". Nesmíme v)ak propadat efekt-
ní generalizaci, proto$e bibliogra(cké i#v"decké nasazení n"kter'ch star)ích 
koleg< (nap&. Vladislava Dokoupila nebo Jaroslava Vobra) se blí$í k#pomezí 
zázraku.

P&íslu)né slo$ky pra$ské Národní knihovny od devadesát'ch let minulého 
století na vedoucí a#stimula%ní roli rezignovaly, a%koli tuto povinnost vle%ou 
ve v)ech sv'ch statutárních prohlá)eních. V$dy bylo po ruce dostatek d<vo-
d<, jimi$ se ne%innost omluvila. Kup&íkladu dnes, naskytla -li se ze zahrani%í 
jedine%ná nabídka p&ipravit >?? ??? star'ch tisk< k#hromadné digitalizaci, 
nem<$eme popravd" ani chtít, aby Národní knihovna ideov" pe%ovala je)t" 
o#rozlehl' mimoklementinsk' terén, kdy$ jen dodatk<m Knihopisu je v"nová-
na pouhá p<lka pracovního pom"ru. S#obdobn'm omezením zápasí rovn"$ 
Kabinet pro klasická studia, kter' se v#rámci Filozo(ckého ústavu AV HR 
podjal elektronického provozování knihopisné databáze. Nikoli její dostup-
nost, ale informa%ní hodnota %ili rozsah je p&itom z#personáln" -kapacitních 
d<vod< men)í, ne$ nabízí ti)t"ná verze Knihopisu, která v)ak, jak víme v)ich-
ni, postrádá generální rejst&íky. Jedin'm specializovan'm pracovi)t"m, které 
má teoretické )ance plnit jak bibliogra(cké, tak bibliologické úkoly, je Kni-
hov"dné odd"lení Knihovny Akademie v"d HR. Jeho dosavadní priorita má 
op"t bibliogra(ckou povahu, ale potenciál se zdá b't p&ece jen )ir)í a#v#bu-
doucnu by se dokon%ením u$ zmiIované Bibliogra'e cizojazy!n#ch bohemikál-
ních tisk% nem"l vytratit. Je to dle mého soudu jediné pracovi)t" aspirující 
na koncep%ní, metodickou a#v"deckou centrálu %eské knihov"dy. ZároveI si 
v)ak doká$u p&edstavit i#&e)ení nepom"rn" revolu%n"j)í, a#to za podmínky, 
$e se znovu (a#vlastn" u$ pon"kolikáté) vyno&í úvahy o#rozumné restruktura-
lizaci Památníku národního písemnictví, která by mimojiné umo$nila zalo$it 
institut kni$ní kultury, do n"ho$ by po logické úvaze mohla p&ejít alespoI 
n"která pracovi)t" zab'vající se dnes knihov"dn" orientovanou bibliogra(í.

III.
Jestli$e cítím pot&ebu vyvolat diskuzi k#bibliogra(i, o#to siln"ji se zasazuji 
za revitalizaci dosud nefunk%ní a#nekoncep%ní knihov"dy. Práv" dlouholetá 
praxe na Slovensku dokazuje, $e jak'si manifesta%ní po%átek nov" pojaté 
disciplíny není nutno odsouvat a$ do chvíle, kdy zkatalogizujeme poslední 
%áste%ku historick'ch kni$ních fond<. Taková závislost knihov"dy na biblio-
gra(i skute%n" nepanuje. Knihov"da v)ak musí skoncovat s#p&íle$itostn'm 
charakterem své existence. Snad práv" její kontinuita i#za dne)ního stavu 
bibliogra(ckého poznání potla%í ignoranci ur%it'ch témat, která se po celé 
minulé století stala v"decky tabuizovan'mi#— mám na mysli (ligrány star)ích 
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památek, ilustraci bez ohledu na dobu vzniku, ale i#kni$ní vazbu, distribuci 
a#recepci. De knihtisk zapou)t"l ko&eny na v'chod od &í)sk'ch hranic dife-
rencovan" a#se zpo$d"ním, je historick' fakt a#pravd" neute%eme, ani kdy$ 
ji ozdobíme p&ívlastky o#pokrokovosti a#národním humanismu. Ka$d' národ 
pro)el speci(ck'm v'vojem, kter' ovlivnil kvantitativní i#kvalitativní stránku 
pramenné základny. Byla -li v#Hechách kup&íkladu malá listinná praxe, nem<-
$eme tiska&ství, ilustrátorství nebo knihvaza%ství sledovat t'mi$ zp<soby 
jako francouz)tí kolegové, a#nebyl -li %esk' %tená& b"hem první poloviny @A. 
století je)t" uvykl' komunikovat s#textem prost&ednictvím vpisk<, nem<$eme 
spole%enskou roli knihy zji)=ovat tak, jako se d"je dnes v#Anglii. Je tedy )a-
lebné spoléhat na to, $e p&esn' recept k#novému studiu kni$ní kultury najde-
me v#zahrani%ní )kole n"mecké, francouzské, anebo anglo -americké. Tamní 
v'zkumy v)ak poskytují dostatek cenn'ch inspirací pro mezioborové pojetí 
d"jin kni$ní kultury, v#n"m$ se hranice klasické knihov"dy, literární historie, 
v'tvarného um"ní a#&emesel stírají (\R5MR5 2001; ]2M^^RM 2004; +6\^2: 2006 
nebo 52*ORMKR5_ 2010).

Není pravda, $e historická knihov"da nedoká$e p&ekro%it horizont díl%ích 
jev<. D<le$it"j)í v)ak ne$ p&edm"tn' materiál je polyfunk%ní téma, nebo= 
teprve propojením s#kontextem mohou formální rysy, p&edkládané biblio-
gra(ckou evidencí, nab'vat takov' v'znam, kter' bude p&ita$liv' i#pro dal)í 
humanitní obory. Nevolám zde po zm"n" heuristiky, n'br$ po nové socio-
-kulturní interpretaci, která skrze autenti%t"j)í záv"ry pozvedne star)í kni-
hov"du k#aktuáln"j)ímu z&eteli kni$ní kultury. Knihov"da je proto povinna 
m"nit úhel pohledu a#klást si jiné, komplexn"j)í otázky ne$ doposud. Má -li se 
emancipovat od své bibliogra(cko -pozitivistické minulosti, doba izolovan" 
pojíman'ch studií kup&íkladu o#tiska&ích %i knihovnách musí skon%it. D<raz 
na kontextualizaci knihov"dy není ostatn" ni%ím nov'm. Siln", by= osamo-
cen" jej u#nás projevovala u$ Mirjam Bohatcová, která pou%ena n"meckou 
odbornou literaturou osv"d%ovala erudici v#teologii i#historii a#vedle toho se 
stihla zajímat o#edi%ní procesy a#zp<soby typogra(e.

Tam, kde i#Bohatcová dosahovala vyt%en'ch cíl<, musíme nyní pokra%ovat 
hledáním dynamick'ch souvislostí mezioborov'ch, národních, nadnárod-
ních i#%asov'ch. Snad posta%í znovu vzpomenout %esk' bratrsk' knihtisk @A. 
století, kter' byl po%ínaje první republikou prohla)ován za p<vodní a#%ist" 
národní fenomén, ani$ by se ve&ejn" p&iznalo, $e to, %ím se tak p&íkladn" 
prezentoval, toti$ skv"lou typogra(í, bylo odvozeno ze severinské renezance 
a#)v'carského man'rismu. Stejn" tak se v"dom" zaml%ovala skute%nost, $e 
sama ivan%icko -kralická tiskárna poté, co za%ala p<sobit v#le)enském exilu, 
ztratila sv<j p<vodní étos a#bez protektorství moravsk'ch pán< v#polské kon-
kurenci zcela zplan"la.

Volám tedy po mezioborové orientaci knihov"dy. Jak se ale jeví dopo-
sud? Bibliogra(e sama o#sob" ke spole%enskému kontextu nep&ihlí$í a#star-
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)í haeblerovsko -tobolkovská knihov"da, orientovaná na knihu jako statick' 
p&edm"t, se díky zpohodlIování a postupující digitalizaci postupn" vy$ívá. 
Literární historie naopak abstrahuje od v)eho, co stojí vn" textu, paleolin-
gvista se o#saze%ském &emesle dozv"d"l teprve nedávno a#um"nov"dec p&ed 
ilustraci rád nad&adí efektn"j)í malbu. Knihov"da má v)ak nesporn' disku-
rzivní potenciál. Jen je t&eba zm"nit její koncepci a#trp"liv" a#dlouhodob" ji 
sbli$ovat s#d"jinami literatury, hudby i#v'tvarn'ch um"ní, s#teorií komunikace 
a#sociologií. V#nov" pojat'ch d"jinách kni$ní kultury, obepínajících ve)ker' 
potenciál historick'ch kni$ních fond<, tak do budoucna vidím svorník nut-
ného mezioborového pojetí n"kolika humanitních disciplín.

To, $e bibliogra(e nem<$e b't pouh'm cílem, ale nástrojem dal)ího stu-
dia, platí a#vice versa také pro sou%asnou knihov"du, v#ní$ studium knihy ne-
smí uváznout v#synchronním pohledu. V$dy je t&eba mít na pam"ti dynamic-
ky se rozvíjející a#m"nící spole%enskou roli textu a#obrazu. Nejrozsáhlej)ích 
metodologick'ch zm"n se proto do%kají d"jiny knihtisku, které u#nás velmi 
%asto knihu paradoxn" redukovaly na literární v'tvor. `skové písmo a#typo-
gra(e v<bec z<stávaly p&itom stranou. Sám jsem si u#t"chto témat nedávno 
ov"&il, $e jiné ne$ pozitivistické v'chodisko není sice mo$né, ale klademe -li 
d<raz na souvislosti a#kauzalitu jev<, u$ite%n'ch p&esah< nalezneme dostatek 
(76UO /099b). Chceme -li toti$ rozpoznat zm"ny, které do %tená&ské recepce 
text<, d&íve psan'ch %i vníman'ch jen poslechem, vnesl ran' knihtisk, mno-
ho studijních pramen< nenajdeme. K#rekonstrukci pr<se%ík< mezi ti)t"nou 
literární produkcí a#%etbou p&elomu @G. a#@A. století tak mohou promlouvat 
pouze a#práv" dv" skute%nosti, toti$ úroveI editorské práce a#úroveI typo-
gra(ckého zpracování.

Chceme -li se zab'vat historick'm v'vojem na)ich jazyk<, stav hláskosloví 
nelze odtrhávat od d"jin tiskového písma, které se oproti cizin" rozr<stalo 
a#funk%n" diferencovalo velmi pomalu. Ukazuje se, $e podstatn' vliv na dia-
kritiku m"ly mimojazykové skute%nosti: zaprvé n"meck' p<vod písmov'ch 
matricí a#zadruhé ochota %esk'ch majitel< vyjít %tená&<m vst&íc. Nedávn' 
pr<zkum tak nazna%il neudr$itelnost pojmu bratrsk# pravopis. D&ív"j)í jazy-
kov"da se v<bec neohlí$ela ani na saze%skou praxi, která byla ovlivIována 
schopnostmi udr$et prav' okraj textu. Teprve nyní tedy zji)=ujeme, jak siln" 
soudob' úzus rozkolísávala práv" tiskárna, chaoticky konzervující r<zné di-
aongizace a#monoaongizace jen proto, aby vyhov"la &emesln'm pot&ebám 
reprodukce textu.

Tím v)ak vazby mezi knihov"dou a#jazykov"dou zdaleka kon%it nemuse-
jí. Kup&íkladu pr<zkum jazyka Severinovy Bible z#roku @G>B ukázal plo)né 
odstran"ní zastaralého imperfekta, av)ak s#v'jimkou neurastenick'ch míst 
Janova evangelia, v#n"m$ tradi%ní imperfektum vy$adovala teologie Jednoty 
bratrské. Díky )ir)í interpretaci této morfologické v'jimky m<$e historik do-
vodit, $e obec utrakvistick'ch %tená&< Severinovy Bible rozhojIovali rovn"$ 
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bratr)tí zájemci. Dal)í p&íklad nového p&ístupu k#fakt<m uveYme z#kancioná-
lové tvorby @A. a$ @F. století. Budeme -li ji zkoumat hlediskem transmise do 
r<zn'ch v"rou%n'ch prost&edí, získáme dal)í d<kaz o#tom, $e konfesionalita 
nebyla tak p&íkrá, jak se dosud tvrdilo. Tento cenn' poznatek publikovala 
moderní muzikologie a#knihov"da jej musí vzít na v"domí. Naopak z#kniho-
v"dného prost&edí vychází impulz k#d"jinám um"ní, prokázalo -li se, $e také 
d&evo&ezá%i pra$sk'ch ilustrací první poloviny @A. století nep&ihlí$eli k#ví&e 
sv'ch zadavatel< a#práci p&ijímali jak od utrakvist<, katolík<, Jednoty bratr-
ské, tak od Did< a#&eckokatolického Skoryny.

T"chto n"kolik náhodn" vybran'ch p&íklad< jist" posta%í k# záv"ru, $e 
pragmatická starost o#priority a#v'zna%né jednotliviny musí b't nahrazována 
pohledem )ir)ím a#autenti%t"j)ím. R<st ka$dého &emesla zaru%uje p&edev)ím 
zisk. Divnostníci proto bojovali o#zákazníky bez skrupulí a#bez konfesio-
nálních bariér, které dnes mezi editory a#tiskárnami vidíme jen proto, $e je 
postavily a$ nedávné badatelské generace. Je proto zapot&ebí najít odvahu 
a#vystoupit ze stínu ideologick'ch nebo nábo$ensk'ch kli)é a#kni$ní v'robu 
zjihle nevnímat jako národovecky osvícenou instituci.

Odvahu budeme pot&ebovat rovn"$ p&i trp"livém a#nesmírn" dlouhodo-
bém pr<zkumu, kter' si vytkne jako cíl otázku, jak to vlastn" bylo s#na)ím 
národním %tená&stvím? V#Praze se t"mto otázkám v"nuje Ústav pro %eskou 
literaturu AV HR, ale se zam"&ením a$ na dobu moderní, tak$e ani p&es po-
%etné sondy do m")=ansk'ch poz<stalostí po&ád je)t" nevíme, jak a#kdy tento 
fenomén v#raném novov"ku vznikl, sílil a#diferencoval se. Nem"li bychom 
zohledIovat jen hluboké sondy do viditeln'ch a#efektních aristokratick'ch 
knihoven, p&esto$e práv" tyto p<sobí jako politikum sm"rem do zahrani%í. Je 
t&eba nalézt klí% k#pochopení m")=ansk'ch %tená&sk'ch zájm< a#lidové %etby. 
To nás nutn" p&ivede od zámeck'ch librá&< vrcholné renezance, baroka a#kla-
sicismu zp"t na práh raného novov"ku, nebo= $ádn' d<m nelze stav"t bez 
pat&i%n'ch základ<. Dob&e tu)íme, $e v#ni$)ích spole%ensk'ch vrstvách byla 
%etba saturována n"kolika modlitebními knihami a#sv"tsk'mi „volksbuchy“, 
ale málo z&eteln" si naopak p&iznáváme, $e práv" tudy vedla cesta k#nezm"r-
né oblib" pozd"j)í kramá&ské písn", která laickému publiku substituovala 
spoustu literárních $ánr< a#forem vydání, zejména odmítanou $urnalistiku, 
a#která nikde jinde v#Evrop" nedosáhla tak velkého rozkv"tu jako v#Hechách, 
na Morav" a#Slovensku. Tím se vlastn" oklikou dostáváme k#neurastenick'm 
otázkám, jak na)i spisovatelé, edito&i a#tiska&i pracovali pro obecné dobré, 
jak zápasili s#tradicionalismem a#jak pomalu se k#obci %tená&< intelektuál< 
p&i%leIovala také ni$)í m")=anská t&ída a#nakonec i#venkovské vrstvy.

IV.
V)echny p&íklady, jimi$ jsem vás zahrnul, cht"ly nazna%it, $e skon%ila doba 
nejen popisn'ch statí a#statického hodnocení izolovan'ch fakt<, ale i#doba 
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state%n'ch a#vytrval'ch specialist<. Slovenská a#%eská bibliologie krá%í sice 
nestejn" svi$n'm krokem, ale cíl, kter' vidím ve spole%enské rehabilitaci a#v"-
decké univerzalit", máme jist" stejn'. Mám za to, $e %eské knihov"d" nad-
chází )ance vym"nit statick' p&edm"t studia za mezioborov" koncipované 
d"jiny kni$ní kultury práv" v#souvislosti s#vysoko)kolsk'm studiem. Nejde 
v)ak o#pouh' proklamativní akt, ale o#zm"nu pohledu od u$)ího k#)ir)ímu. 
K#p&í)tím lét<m m<$eme proto hled"t p&ece jen s#v"t)ím optimismem ne$ 
kdysi. Zachováme -li v)ak zdravou st&ízlivost, nebudeme se chtít vyrovnat 
stovkám léka&< a#právník<, je$ ka$doro%n" opou)t"jí univerzity. Knihov"dc< 
bude do praxe p&icházet v$dy jen hrstka. Tady bohu$el sklízíme trpké ovoce 
po na)ich p&edch<dcích, jim$ se nepoda&ilo knihov"du etablovat na úroveI 
v"deckého oboru, a#tím ani posílit presti$ historick'ch kni$ních fond<, aby 
se alespoI vzdálen" blí$ila pov"sti archivní sít". V)echny politické re$imy 
se zaklínají kulturním d"dictvím, ale míra zájmu je na pozadí presti$e v$dy 
ur%ována (nan%ními mo$nostmi, které se v#poslední dob" v'razn" zten%ují.

Tak jako fakulty v#Bratislav" a#Dilin" má i#pra$ská Karlova univerzita od 
)kolního roku >??J/>??F k#dispozici prezen%ní studium knihov"dy, a#to na 
Ústavu informa%ních studií a#knihovnictví FF UK. Od roku @BG?, kdy byly uza-
v&eny takzvané Tobolkovy do)kolovací kurzy, je to v<bec poprvé, co se v#Hes-
ké republice poda&ilo problematiku historick'ch kni$ních fond< pozvednout 
na univerzitní úroveI formou komplexního a#promy)len" strukturovaného 
systému v'ukov'ch p&edm"t< (76UO /09/).2 Heská i#slovenská knihov"da se 
via facti uchytila ve vysoko)kolsk'ch studijních programech díky knihov-
nictví. Jeho tak&e%en' klasick' p<dorys pro)el v#posledních letech zásadní 
rekonstrukcí a#dne)ní pojetí s#knihov"dou rezonuje zejména díky spole%n'm 
témat<m digitalizace a#kulturního d"dictví.

Pra$ské studium není realizováno v#bakalá&ském stupni, jako v#p&ípad" 
bratislavského oboru Dejiny kni$nej kultúry, ale na stupni magisterském. 
Netroufám si posuzovat, která varianta je v'hodn"j)í, zda slovenská, %i %es-
ká. V$dy= komplexn" pojímaná knihov"da by m"la b't zajisté organizována 
do bakalá&sko -magisterského p"tiletého studia, ale pak (posuzováno zku)e-
nostmi z#Prahy) narazíme na problém, kde v#tuto chvíli vzít kvali(kované 
pedagogy. Pot&ebujeme u%itele napojené na knihovní praxi, nebo= jen denno-
denní styk s#realitou zaru%í autenticitu v'uky práv" tak, jako léka&ské fakulty 
t"$í z#pedagog<, kte&í se opírají o#znalost p&íslu)ného odd"lení nemocnice. 
Neblah' d<sledek této zam"stnanecké duality v)ak pocítíme v#pomalej)ím 
dosahování na v"decké a#pedagogické hodnosti.

Je zcela iracionální podrobovat ten %i onen model kritice, nebo= buYme 
vd"%ni za to, $e v<bec existuje. V'hoda bakalá&ského studia jist" spo%ívá 

��  Sta= vznikla za spolupráce Aleny Petru$elkové, Petry Ve%e&ové, Jana Huta&e a#Ri-
charda bípka.
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v#jeho délce. Magisterská forma se zase zdá b't vhodn"j)í v#tom, $e prohlu-
buje a#rozpracovává kvali(kaci bakalá&sk'ch knihovník<, bohemist< nebo his-
torik<, av)ak tím, $e dvanácti zásadním p&edná)kám m<$eme v#Praze v"novat 
pouhé dva roky, studium trpí naprost'm nedostatkem praktick'ch seminá&<. 
Po dvou semestrech se v"nujeme jak d"jinám knihtisku, tak knihoven. Dále 
se p&edná)í o#moderní knize @B. a#>?. století, o#ilustraci, kni$ní vazb" a#biblio-
gra(ck'ch pramenech i#katalogizaci. Vedle jazykové v'uky (n"m%iny a#latiny) 
je za&azen speciáln" upraven' kurz pomocn'ch v"d historick'ch a#s#ohledem 
na desítky milion< jednotek historického kni$ního fondu, které máme povin-
nost uchránit a#p&edat dal)ím generacím, vybavujeme studium rovn"$ logisti-
kou kulturního d"dictví a#naukou o#digitalizaci.

Jednou z#cest, jak pro nutné seminá&e vytvo&it v#Praze dostate%n' prostor, 
by mohl b't u#p&íle$itosti nov'ch akreditací soubor opat&ení, která pracov-
n" naz'vám „humanizace knihovnick'ch studií“. Dne)ní pojetí bakalá&ského 
knihovnictví, p&ipomínající s#trochou nadsázky knihovnické in$en'rství, se 
univerzitnímu typu studia p&ece jen vzdaluje a#nebylo by od v"ci navrátit 
mu klasi%t"j)í ráz, t&eba tím, $e bude posíleno transferem n"kter'ch disci-
plín z# magisterské knihov"dy. P&esuneme -li kup&íkladu dvousemestrální 
cyklus d"jin knihoven, bakalá&sk' stupeI posílí sv<j humanistick' pro(l, 
a#p&estaneme -li vykládat d"jiny nakladatelství, cenzury a#kni$ního obchodu 
)kolometsky a#izolovan", zapustíme u$ u#bakalá&< ko&eny pro nové pojetí 
knihov"dy, sledující cílen" vazby ke %tená&ství.

Vedle t"chto organiza%ních úvah vyvstává v)ak otázka nejd<le$it"j)í. Koho 
vlastn" vychováváme#— bibliografa, kurátora, nebo knihov"dce? V)echny ad-
ministrativní materiály svorn" prohla)ují, $e na)ím pedagogick'm cílem je 
absolvent s#univerzální schopností p&izp<sobit se práci v#knihovn", archivu, 
galerii, antikvariátu %i dokonce v#Akademii v"d. Jestli$e v)ak pozorujeme, 
jak úroveI st&edo)kolského humanitního vzd"lání nezadr$iteln" klesá, dva 
nebo t&i roky specializovan'ch knihov"dn'ch studií pova$uji spí)e za star-
tovní %áru nebo#— &e%eno slovníkem minulého století#— za náborov' kurz, 
kter' otev&e cestu k#dal)ímu samostudiu jen t"m, kdo si tuto profesi zvolí 
jako $ivotní poslání.

Jestli$e v)ak vyznávám názor, $e od bibliogra(cky in(ltrované knihov"dy 
se vine pouze jediná cesta, a#to k#mezioborové kni$ní kultu&e, univerzálnost 
studia musím hájit. Myslet si opak, $e s#pomocí vysoké )koly vychováme 
specialisty, je omyl. Ke specializaci m<$e p&ivést mladého v"dce a$ praxe. 
Ostatn" sám jsem se hluboko v#minulosti, kdy knihov"dná studia je)t" ne-
existovala, setkával s#mnoha &emesln'mi bibliografy, kte&í prozaické pub-
lika%ní %innosti nebyli schopni, a#naopak znám i#n"kolik kvalitních kniho-
v"dc<, kte&í nesestavili jedin' bibliogra(ck' soupis. Úkol<, které p&ed námi 
stojí, je p&esp&íli) a#jejich postupné zdolávání zaru%í dle mého názoru jen 
smyslupln' tandem n"kolika specialist< a#univerzáln" sm"rovan'ch v"dc<, 
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kte&í p&ijmou premisu, $e faktogra(cké bariéry humanitních obor< musí b't 
postupn" bo&eny ve prosp"ch interdisciplinárního studia. Mladá generace si 
v)ak tuto mezioborovost nesmí plést s#populárn"nau%nou kulturní historií.

Za jak dlouho se nám dosavadní v'ukov' model uspokojiv" poda&í trans-
formovat kulturologick'm sm"rem, nevím. Genera%ní propast, která alespoI 
v#Hechách záv"rem minulého století vznikla, se s#ohledem na kontinuitu vyso-
ko)kolské v'uky bude neustále zmen)ovat a#v"&ím tomu, $e brzo p&ijde doba, 
kdy také kni$ní kulturu budou nikoli v'jime%n", ale zcela b"$n" reprezento-
vat desítky doktor< a#v'razn'ch tv<r%ích osobností na docentsk'ch a#profe-
sorsk'ch postech, jak je tomu u$ dlouho u#ostatních humanitních disciplín.

V.
Ve sv'ch názorech jsem se sna$il st&ízliv" opírat o#domácí realitu a#p&íli) 
nepodléhat sv<dn'm alternativám, s# nimi$ pracuje nebo hodlá pracovat 
zahrani%í. P&esto$e historicky koncipované d"jiny kni$ní kultury jen t"$ko 
m<$eme odlou%it od bibliogra(ckého akcentu, pokusil jsem se objasnit, $e 
parciální diskuze o#pojetí bibliogra(e jsou jen díl%ím problémem slo$it"j)ího 
komplexu otázek. A= se to n"komu líbí více, nebo mén", nelze pop&ít, $e %ást 
kni$ního v'zkumu se pozitivistické metody nikdy nezbaví#— snad jen tehdy, 
do)lo -li by k#úplné negaci bibliogra(e. Ale o#%em a#na jaké bázi by pak v'zkum 
text< a#celé kni$ní kultury probíhal? Nové pojetí v'zkumu ov)em $ádá, aby se 
sb"r a#popis fakt< nestal cílem, ale pouh'm prost&edkem k#postoupení na vy)-
)í %ili kulturologickou úroveI, v#ní$ prob"hne tolik pot&ebná mezioborov" 
&ízená kritika fakt<. Kdy$ nic jiného, tak práv" toto pojetí nám de facto vsu-
geruje nová témata o#historicko -spole%enské dimenzi textu, knihy a#%tená&e. 
ZároveI nedovolí zpochybIovat kontinuitu knihov"dného bádání, je$ bude 
kone%n" vystaveno kontrole a#konkuren%nímu tlaku partnersk'ch disciplín, 
kter' jsme prozatím nepocítili.

Ptáte -li se oprávn"n", jak'mi mechanismy lze nov" pojat' v'zkum kni$ní 
kultury rozh'bat, kdy$ jsem d&ív"j)í sympatie s#)irok'm záb"rem propedeu-
tické bibliogra(e vym"nil za st&ízliv"j)í, a#p&esto po&ád je)t" komplikované 
short -titly, nabízím k#uvá$ení p&edev)ím styl v"decké práce. Úkoly, které 
zejména p&ed mlad'm pokolením stojí, nezvládnou osam"lí b"$ci a#t"$ko 
jim dostojíme ob%asn'mi v'boji literárních historik<, um"nov"dc< %i jin'ch 
koleg<. Tohoto závazku se musejí sebev"dom" zmocnit p&edev)ím histori%-
tí knihovníci, jejich$ napojení na prameny je a$ závistiv" nejt"sn"j)í. Dle 
mnohalet'ch dobr'ch zku)eností partnersk'ch obor< je t&eba rovn"$ v#na)í 
disciplín" seskupovat se do men)ích mezioborov'ch t'm<. Ty sice budou 
i#nadále $ehrat na bibliogra(cké limity, ale vedle toho zaru%í komplexn"j)í 
pohled, ne$ jakého byl doposud schopen specializovan' knihov"dec. K#prv-
ním vla)tovkám pat&í %esk' t'm ú%astnící se mezinárodního projektu Europa 
Humanistica, projekt o#sb"ratelství Ferdinanda Tyrolského, o#kni$ních sbír-
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kách rodiny Eggenberg< nebo projekt nazvan' Provenio, sna$ící se z#)irokého 
terénu historick'ch kni$ních fond< mezioborov" zkoumat dosud zanedbá-
vané provenience.

Cest, které se p&ed námi nov" otevírají, je jist" n"kolik a#bylo by vhodné, aby 
ka$dá z#nich kopírovala v'zkumné trendy partnersk'ch disciplín. Tak je mo$né 
priorizovat barokní kni$ní kulturu, která ze znám'ch d<vod< skon%ila v#minu-
losti jako popelka, ale dnes, kdy baroko pro$ívá svou reinkarnaci, by jist" byla 
p&ivítána s#nad)ením. Nejsem jedin', kdo p&edpokládá, $e bez znalostí ̀ skárny 
jezuitské nebo arcibiskupské nelze o#slovesné kultu&e baroka hovo&it. Av)ak p&i 
omezen'ch silách a#tematické )í&i bíl'ch míst je o)idné podlehnout konjunk-
tu&e, kdy$ si nic jiného ne$ pronikavou revizi $ádají doposud platné p&edstavy 
o#literárním $ivot" a#kni$ní kultu&e @G. a#@A. století. Jedin" tak, $e budov" no-
v'ch d"jin kni$ní kultury zajistíme pevné a#autentické základy, poskytneme 
budoucím generacím vhodn' prostor k#expanzi do dal)ích v'vojov'ch pater.
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dis text was presented on Bth May >?@> at the Librarian and Information Science De-
partment, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava. de lecture was arranged 
by this Department, the Book Culture History Section at the Slovak National Library 
in Martin and the Slovak Academy of Sciences History Institute in Bratislava. de 
lecture demonstrates that the bases of Czech bibliological research are very closely 
interconnected with national retrospective bibliography and that this continuity car-
ries on to this day due to personnel restraints. Hence even nowadays no dicerence is 
felt between historical bibliography and bibliology. However, historical bibliography 
is lacking a#modern national plan for historical book fonds and ways to process them 
and make them digitally available. New bibliological research needs to be conceived 
separately and emancipated from routine bibliographical procedures. Bibliology 
should not be understood as static and positivistically oriented, but as an interdis-
ciplinary (eld with links to literary history, art studies, musicology and so forth. de 
sociocultural functions of the book should also be foregrounded, as should research 
into reading and the readership community from the standpoint of historical devel-
opment. de pedagogical process should also be motivated by these considerations, 
which will help it begin to attain a#higher standard with regard to bibliology and the 
history of book culture.
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