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Seznamujeme se s . . .

HISTORICKÁ  KNIHOVNA
SANTA  CRUZ  VE  VALLADOLIDU

Valladolid, bývalé královské mìsto, rodi�tì krále Fi-
lipa II. a významného básníka �panìlského romantismu
José Zorilly, mìsto, kde v roce 1506 zemøel objevitel
Ameriky Kry�tof Kolumbus, mìsto, kde �il a tvoøil jeden
z nejvìt�ích renesanèních spisovatelù Miguel Cervantes
de Saavedra, od 13. století sídlo univerzity, se mù�e mimo
jiné pochlubit i dal�í památkou - jednou z nejstar�ích his-
torických �panìlských knihoven, její� sbírky se docho-
valy v pùvodním knihovním celku a v pùvodním knihov-
ním sále (interiérovì upraveném poèátkem 18. století) a�
do dne�ní doby.

Historická èást univerzitní knihovny ve Valladolidu
se nachází v centru mìsta  - v historickém a architekto-
nicky cenném paláci bývalé koleje Santa Cruz (Colegio
Mayor de Santa Cruz). Vznik a formování historických
kni�ních fondù Univerzity ve Valladolidu byl proces po-
mìrnì dlouhý a komplikovaný. Obsahují toti� jak staré
kni�ní fondy koleje Santa Cruz, tak také oddìlení �staré-
ho fondu� valladolidské univerzitní knihovny, je� shro-
ma�ïuje v�echna díla vydaná pøed rokem 1835.

Kolej vysokého uèení Santa Cruz zalo�il politik a
mecená�, syn markýze de Santillana, kardinál Pedro Gon-
zález de Mendoza 21. 11. 1483 pro nadané studenty
z nemajetných rodin. Patøí mezi nejvýznamnìj�í univer-
zitní koleje ve �panìlsku. Palác byl budován architek-
tem Lorenzem Vázquezem de Segovia nejprve ve stylu
pozdní gotiky, pozdìji (od roku 1490) se pøi jeho stavbì
zaèaly uplatòovat ji� prvky renesanèního umìní, zejmé-
na v interiérové výzdobì.

Budování knihovny, do ní� se vchází nádhernì zdo-
benými dveømi z oøechového døeva (Lorenzo Vázquez de
Segovia a Alejo de Vahía) v renesanèním slohu, vìnoval
kardinál znaènou pozornost a úsilí. Byl pro ni vyhrazen
nejvìt�í a nejreprezentativnìj�í sál paláce a na jeho inte-
riérové výzdobì se podíleli pøední �panìl�tí umìlci té
doby. I kdy� se pùvodní výzdoba knihovního sálu nedo-
chovala, jeho barokní podoba z poèátku 18. století  je
impozantní. Kni�ní døevìné regály, opìt z oøechového
døeva, zabírají dvì patra a jsou zakonèeny skvostnou vý-
zdobou tvoøenou rostlinnými a heraldickými motivy.
Øezbáø Alonso Manzano ji dokonèil v roce 1705. V èele

sálu je umístìn obrovský portrét kardinála Mendozy na
koni. Obraz pocházející rovnì� ze zaèátku 18. století na-
maloval Manuel Peti.

Prvotní jádro kni�ních sbírek tvoøily vlastní dary kar-
dinálovy (italské renesanèní rukopisy a inkunábule),
z nich� se nìkteré dochovaly v knihovnì dodnes. Knihov-
na se pak rozrùstala dal�ími dary a akvizicemi, tak�e
v roce 1740 mìla ji� pøibli�nì 7000 svazkù knih. Po zru-
�ení jezuitského øádu a vyhnání jezuitù v roce 1767 pøi-
bylo velké mno�ství knih ze zru�ených jezuitských kole-
jí ve Valladolidu a okolí. Roku 1777, po reformì vysokých
�kol, se knihovní sbírky poprvé zpøístupnily univerzit-
ním profesorùm a roku 1798 pøe�la knihovna naøízením
Karla III. pod správu královské kanceláøe a byla zveøej-
nìna (otevøena byla ve v�ední dny od 8 do 11 hodin, od-
poledne od 15 do 17 hodin). O knihovnu se staral králem
jmenovaný knihovník, který mìl k ruce jednoho po-
mocníka. V roce 1807 dosáhl poèet svazkù knih 13 000
(tj. zhruba dne�ní stav). Tého� roku se dostaly kolejní
fondy pod správu Univerzity (s krátkou �estiletou pøe-
stávkou v tøicátých letech, kdy byla knihovna Santa Cruz
opìt závislá na koleji), která je definitivnì spravovala od
roku 1850, kdy pod univerzitní správu pøe�ly i knihovní
fondy z kolejí zru�eného jezuitského øádu a knihy ze
zru�ených klá�terù. Knihovní fondy koleje Santa Cruz a
knihovní fondy Univerzity zùstaly v�ak stále oddìleny
(Biblioteca Santa Cruz v pùvodním sále paláce Santa
Cruz) a zru�eným církevním kni�ním celkùm byly vy-
hrazeny prostory v novì budované univerzitní knihovnì
v ulici Librería. Na poèátku 20. století byl zahájen pro-
ces spojování obou celkù - v roce 1909 se toti� zøítila
stará budova univerzity a knihy byly pøestìhovány do
paláce Santa Cruz. Byl proveden výbìr pøibli�nì 4800
ètenáøi nejèastìji pùjèovaných a nejèastìji �ádaných knih,
které zùstaly i nadále pøístupné. Zbytek byl ulo�en do
beden a umístìn v rùzných volných prostorách budovy,
vèetnì knihovny. V té dobì do�lo také bohu�el k promí-
chání obou knihoven. Po vyøazení duplikátù nacházejí-
cích se v knihovnì koleje Santa Cruz byly zpìtnì tyto
knihy doplòovány, ov�em ji� z fondù knihoven zru�ených
jezuitských a klá�terních fondù, jak to dokazují rukopis-
ná exlibris. Byla tendence spojit oba knihovní celky i tím,
�e ti�tìné katalogy z konce dvacátých let obì do té doby
samostatné a vznikem odli�né sbírky popisovaly jako je-
den celek. Knihy z univerzitní knihovny ulo�ené
v bednách byly je�tì nìkolikrát stìhovány (v roce 1920
do nové univerzitní knihovny, v roce 1940, kdy vypukl
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na univerzitì po�ár, zpìt do paláce Santa Cruz), ne� se
definitivnì v roce 1993 rozhodlo, �e obì knihovny zù-
stanou sice v paláci Santa Cruz, ale jednoznaènì nezá-
vislé a oddìlené, a kdy byl pro univerzitní fond vyèlenìn
knihovní sál ve druhém patøe historické knihovny Santa
Cruz pøístupný schodi�tìm pøímo z místnosti studovny
Biblioteca Santa Cruz. Domnívám se, �e to bylo velice
��astné øe�ení. Dnes tvoøí obì historické knihovny - Bib-
lioteca Santa Cruz a Biblioteca Universitaria - v rámci
jedné historické knihovny valladolidské univerzity dvì
vznikem a proveniencí nezávislé knihovny, badatelsky a
u�ivatelsky pøístupné na jednom místì a pod jednou od-
bornou správou.

Rukopisná sbírka obsahuje 521 rukopisù, z nich� nì-
které jsou velice staré a cenné, napø. podivuhodnì dobøe
zachovaný mozarabský pergamenový rukopis z roku 970
Comentarios al Apocalipsis  San Juan s 87 barevnými
miniaturami zvaný té� Beato de Valcavado. Jedná se
o jeden z nejvýpravnìj�ích a nejúplnìj�ích exempláøù na
toto téma od Beata z Liébany. Valladolidský exempláø  byl
napsán a vyzdoben mnichem jménem Oveco, který �il
v klá�teøe Valcavado. Tematika rukopisù dochovaných
v knihovnì je rùzná, je to napø. hebrejská Bible, klasické
rukopisy - Ciceronovy rozpravy, rukopisy s právnickou,
historickou tematikou a také významný dokument týka-
jící se zalo�ení koleje Santa Cruz Ferdinandem Aragon-
ským a Isabelou Kastilskou.

Ti�tìné katalogy rukopisù:
Gutiérrez del Caño, Marcelino: Códices y manuscri-

tos que se conservan en la biblioteca de la universidad de
Valladolid. Valladolid 1888.

Rivera Manescau, Saturnino - Ortega Lamadrid,
Paulino: Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Uni-
versitaria y de Santa Cruz de Valladolid. - Valladolid 1929-
1935. In: �Anales de la Universidad de Valladolid� 1929-
1935.

Alonso Cortés, María de las Nieves: Catálogo de
Manuscritos de la Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid,
Universidad 1976.

Rivera Manescu, Saturnino: Papeles pertenecientes
al Colegio Mayor de Santa Cruz. Valladolid 1918.

Oddìlení inkunábulí a vzácných tiskù tvoøí 355 svaz-
kù, z nich� inkunábulí je kolem 100. Nejstar�í ti�tì-
nou knihou dochovanou v knihovnì je prvotisk díla Ber-
narda Justiniana Oratio habita apud Sixtum IV.
exhortatoria contra Turcos vydaný v Øímì v roce 1471,
dále je to napø. Calendarium Johanna Regiomontana
v benátském vydání z roku 1476 a historie svìta Werne-
ra Rolewincka Fasciculus temporum, první �panìlská
kniha vyzdobená døevoøezy, která vy�la v roce 1480
v Seville. K vzácným tiskùm patøí nejen tisky chronolo-
gicky nejstar�í, ale také knihy cenné svými ilustracemi,
vý�í nákladu, knihy pozoruhodné díky svému autorovi
apod. Z první poloviny 16. století mù�eme uvést knihu
El arte de navegar Pedra de Medina, dochovanou ve
valladolidském vydání z roku 1545, kroniku Crónica de

Juan II. od Fernána Péreze de Guzmán, která vy�la
v Logroño v roce 1517, aj.

Katalogy inkunábulí:
Rivera Manescau, Saturnino: Catálogo de la Bib-

lioteca Universitaria y Provincial (Santa Cruz): Incuna-
bles y Raros. Valladolid 1918.

Catálogo colectivo de incunables existentes en las
bibliotecas españolas. Ed. provisional. Madrid1970-1971.

Catálogo general de incunables en las bibliotecas
españolas. Coord. y dirigido por Francisco García Gra-
vioto. 2 vols. Madrid 1989-1991.

Fondy starých tiskù tvoøí sbírka 12 887 svazkù knih
pøevá�nì ze 16.-18. století (tisky z první poloviny 19. sto-
letí jsou zastoupeny v daleko men�í míøe) knihovny San-
ta Cruz  a pøibli�nì 13 000 svazkù univerzitní knihovny
z tého� období. Ve fondu pøeva�ují knihy nábo�enské
(vìt�inou z knihoven zru�ených jezuitských kolejí a zru-
�ených klá�terù) a literatura nauková, související s výukou
na univerzitì, psaná vìt�inou latinsky. V 18. století pøi-
byly vìdecké knihy psané ve francouz�tinì a jiných ev-
ropských jazycích z oboru matematiky, pøírodních vìd,
botaniky, ale také historie, lékaøství a práva (cenné je
v tomto ohledu kompletní vydání Francouzské encyklo-
pedie).

Katalogy starých tiskù:
Katalogy vydané u pøíle�itosti Svátku knihy a jiných

univerzitních akcí. V letech 1944 a� 1987 bylo uspoøá-
dáno asi 26 bibliografických výstavek z fondù knihovny
Santa Cruz vìnovaných  rùzným tématùm (rukopisùm,
inkunábulím, ale také tiskùm z oboru teologie, práva,
dìjin �panìlska, literatury apod.), jejich� souèástí bylo
pøíle�itostné vydání ti�tìných katalogù.

García del Carrizo San Millán, María Gloria: Ob-
ras de interés médico y científico en las bibliotecas uni-
versitarias y de Santa Cruz de Valladolid (hasta 1877).
Valladolid, Universidad 1981.

García Vega, Blanca: El grabado del libro español.
Siglos XV-XVII. Valladolid, Institución Cultural Siman-
cas 1984. 2 vols. (pøíspìvek k tématu z materiálu ve fon-
dech valladolidských knihoven).

Piñiero, Mariano Esteban a kol.: Fuentes para la
historia de la ciencia y la técnica en la Biblioteca del Pa-
lacio de Santa Cruz. Valladolid, Junta de Castilla y León
1990.

Sbírku archiválií a listin tvoøí archiválie z 18. a 19.
století (4400 jednotek) týkající se obecnì dìjin univerzi-
ty a kultury ve �panìlsku a také ti�tìné dokumenty vyda-
né ve Valladolidu v 16.-19. století (502 jednotek).

Provoz knihovny a poskytované slu�by
Knihovna je pro veøejnost (univerzitní profesoøi,

studenti a odborní badatelé) otevøena pondìlí a� pátek
od 9 do 14 hodin, ka�dé úterý, støedu a ètvrtek také od-
poledne od 17 do 19 hodin. Knihy se pùjèují prezenènì,
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po vyøízení ètenáøského prùkazu a na základì badatel-
ského listu. V historickém sále malé studovny (pøibli�nì
10 míst) mù�e badatel studovat naráz pouze tøi díla (po-
volenou psací potøebou je tu�ka a pou�ívat lze také osob-
ní pøenosné poèítaèe, proto�e stolky jsou vybaveny zá-
suvkami pro pøívod elektrického proudu), pùjèovat si ve
volném výbìru knihy pøíruèní knihovny a u�ívat lístko-
vý katalog umístìný pøímo ve studovnì. K dispozici jsou
také ètecí pøístroje pro mikrofilmy, které je mo�no si pùj-
èit ke studiu i v jiných knihovnách formou meziknihov-
ních výpùjèek. Historická knihovna Santa Cruz je rov-
nì� vìdeckým pracovi�tìm pro studia rukopisù,
inkunábulí a starých tiskù (Centro de Investigación sob-
re Manuscritos, Incunables e Impresos antiguos) otevøe-
ným pro �irokou obec badatelù, kterým se sna�í poskyto-
vat podle technických mo�ností slu�by, které po�adují.
Pracovníci historického oddìlení univerzitní knihovny

(kromì vedoucí knihovny dr. Pilar Rodríguez Marín jsou
to je�tì dvì dal�í odborné síly) se vìnují i dal�ím èinnos-
tem - podílejí se na vydávání faksimilií vzácných knih
z fondu knihovny, zaji��ují prohlídku historického sálu
knihovny i s výkladem (v dobì fungování knihovny pro
veøejnost a po pøedbì�ném ohlá�ení, pro jednotlivce i sku-
piny do 20 lidí) a poøádají tematické výstavky z fondù
knihovny v souvislosti s èinností jednotlivých univerzit-
ních fakult a kateder. Knihovna má k dispozici i poèítaè
(lokální sí� i Internet). V elektronickém katalogu celé uni-
verzitní knihovny jsou ji� také zahrnuty nìkteré historic-
ké fondy - a sice sbírka listin, knihy z pøíruèní knihovny,
rozpracovaný katalog rukopisù  a rozpracovaná báze tis-
kù 16. století (zatím asi 600 zpracovaných jednotek).
Fondy historické knihovny Santa Cruz jsou pøístupné
badatelsky i formou ti�tìných katalogù tak, jak jsem je
zmínila ji� døíve.

PhDr. Jaroslava Ka�parová
                                                Národní knihovna ÈR


