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ITALSKÉ ARCHIVNICTVÍ, SYSTÉM, ORGANIZACE, ARCHIVNÍ 
ŠKOLSTVÍ 1 

 
 
 

1. Římské archivnictví a jeho systém 
 

Jako první veřejné archivy se v Římě konstituovaly archivy církevní, umísťované ve 
chrámech obsahující záznamy z jednání kněžských kolegií. Poznámky, které vznikaly při 
jednání u římských úřadů, považovali úředníci za své osobní poznámky a po skončení 
funkčního období si je odnášely do svých domácích-soukromých archivů, zvaných tablium2. 
Pod tlakem plebejů, kteří usilovali o plnou občanskou rovnoprávnost s patricii, došlo 
k omezení soukromého ukládání písemností v těchto tablinech. Posléze v období první 
republiky se musela tato senátní usnesení ukládat v chrámě bohyně Ceres na Aventinu, který 
byl centrem plebejského života. Tento chrám se ale nestal státním archivem, tím byl později 
ustanoven tzv. Aerarium Saturni (Aerarium populi Romani) v chrámu boha Saturna na Foru. 
Zde byly ukládány zákony, rozhodnutí senátu a další státně důležité písemnosti. V císařské 
době se do něho ukládaly císařské edikty, dekrety, protokoly vzešlé z jednání senátu, záznamy 
o volbě úředníků, o něco později zde měly své místo také záznamy o správě provincií atd. 
Vedením archivu byli pověřeni censoři (později též nazýváni guaestoři a v císařské době 
prefekti), jim pomáhali písaři nazýváni scribae guastorii, scribae ab aeraroi. 

Vedle hlavního archivu v Aerariu Saturni existovala celá řada úřednických archivů, 
jedním z nich byl např. úřední archiv censorů umístěný v Atriu libertatis v blízkosti Fora. 

V císařské době se při císařově kanceláři vyvinul nový archiv zvaný Tabularium též i 
Sanctuarium Caesaris. Byl umístěn v císařském paláci a těsně souvisel s císařskou kanceláří, 
obsahoval registra císařských konstitucí, milostí, rozsudků a dalších správních písemností, 
protokoly o jednání s různými poselstvy, protokoly z císařových sakrálních, iuristických i 
ostatních jednání atd. Všechny dokumenty byly uspořádány v chronologických řadách. Zde 
vnímáme počátky principu řazení, jež převládlo v archivnictvím středověkém.  

Ve všech hlavních městech provincií, ale i ve městech, která byla centrem distriktu 
(oblasti na než byla provincie rozdělena z důvodu výběru daní) byly zřízeny tzv. provinční 
mensovní archivy. Soustavu doplňovaly jednak archivy správců provincií, dále archivy 
provinčních sněmů (tabularia provincialia koncilia) a archivy hlavních měst provincií 
(tabularia municipalia civitatis).  

Je třeba poznamenat, že s příchodem císařské doby byl zaveden nový typ písemností, 
resp. kancelářské pomůcky, která se vedla v kanceláři císaře, ale tak i v městské kanceláři. 
Jednalo se o commentarii (commentarii principis). Úřední jednání a jejich závěry do nich 

                                                 
1 Tento referát vznikal na základě následující dostupné literatury: Beneš, Fr., Italské archivnictví, SAP 18, 1968, 
s. 558-589; Dorazil, O., Světové dějiny v kostce, Praha 1997, s. 48-64, 94-100; Groh, Vl., Archivy Řeků a 
Římanů, ČAŠ 2, 1924, s. 10-27; Kollmann, J., Nová organizace italského archivnictví a jeho činnost, SAP 29, 
1979, s. 181-197; Štouračová, J., Úvod do archivnictví, Brno 1999, s. 25-27, 51-52; Urbánková, L., Organizace a 
stav archivnictví v Itálii, SAP 10-2, 1960, s. 202-211. Mezi další literaturu postihující téma patří:  D’Angiolini, 
La consultabilita dei documenti d’archivo, Rassegna 35, 1975, s. 198-249; Finkl, K. A., Das Vatikanische Archiv 
Einführung in die Bestände und ihre    Erforschungen unter Berücksichtung der dt. Geschichte, Rom 1943-1951; 
Katterbach, B., Archivi Ecclesiasti. In Encyclopedia Italiana. Sv. 4, 1929, s. 88n; Lodoliny, El., Notizie sugli 
archivi di  Stato, Řím 1976; Moranini, Fr., A proposito della Sovrintendenze archivistiche, Rassegna 35, 1975, s. 
385-    396; Poster, E., Archive in the World, 1972 nebo  Sickel, Th., Römische Erinnerungen. Hrsg. v. Leo 
Santifaller, Wien 1947. 
2 Všechny, nejen latinské názvy jsou převzaty především z literatury od F. Beneše, J. Kollmanna, J. Štouračové 
nebo od L. Urbánkové. Viz pozn. č.1. 
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zanesené byly originálními vyhotoveními a zúčastněným stranám zasílala kancelář rozhodnutí 
ve formě ověřeného opisu. Obdobný význam měla regesta municipalia vedená v hlavních 
městech provincií. 

 
 
 

2. Novověké italské archivnictví 
 

Archivnictví sjednocené Itálie3 se mohlo opřít o velký počet ústředních archivů 
jednotlivých italských států, které existovaly řadu století a měly tedy propracovaný systém 
péče. První archivní zákon sjednocené Itálie vyšel  5. března 18744 a podřídil státní archivy 
ministerstvu vnitra. Vytvořila se základní síť italských archivů a samotné archivy byly 
rozčleněny do tří skupin: Státní archivy (byly dřívějšími hlavními archivy jednotlivých států), 
Provinční archivy (spravované provinčními vládami, roku 1939 byly zestátněny) a Notářské 
archivy (podléhaly ministerstvu spravedlnosti, také byly roku 1939 zestátněny a postupně 
začleněny do státních archivů). 

Jako poradní orgán byla u ministerstva vnitra zřízena Rada státních archivů 
(Consiglio per gli Archivi di Stato). Rada vykonávala řídící činnost nad státními archivy, 
tzn. že organizovala pořádání, inventarizaci, skartaci atd. Ve svém působení prodělala řadu 
úprav, mezi poslední vzniklé dekretem z 30. září 1963 bylo upravení složení rady. Předsedou 
byl ministr vnitra, mezi 17 členy byli čtyři archiváři voleni svými kolegy, generální ředitel 
státních archivů a vrchní inspektor při ústředním státním archivu. Změnou z roku 1972 se 
počet úředníků zvýšil o jednoho, který zastával funkci sekretáře. V rámci Rady státních 
archivů působilo několik výborů. První z nich byl Výborem archivní rady, byl zvláštním 
technickým orgánem, který převzal administrativu rady pro personální záležitosti. Dalším byl 
Výbor pro publikaci, jeho činnost spočívala ve vydávání archivních publikací. Při radě byla 
zřízena i Komise pro fotoreprodukci5 mající na starost též technické záležitosti. 

Ústřední správu zajišťovalo Generální ředitelství státních archivů (Direzione 
generale degli Archivi di Stato) od počátku sjednocené Itálie až do roku 1870, kdy bylo 
zrušeno v souvislosti s uplatněním myšlenky decentralizace státní správy. Bylo nahrazeno 
deseti inspektoráty, které se tak ve skutečnosti staly malými generálními ředitelstvími archivů 
ve svém územním obvodu. I ty ovšem byly roku 1891 zrušeny. O mnoho let později bylo 
prezidentským dekretem z 30. září 1963 opět zřízeno Generální ředitelství státních archivů. 
V jeho čele stál správní úředník ministerstva vnitra, počet oddělení se měnil od šesti do 
třinácti, až byl roku 1973 jeho počet ustálen na sedm (v čele čtyř stáli archiváři, v čele 
zbývajících správní úředníci). Zákonem z 29. ledna 1975 vzniklo v rámci ministerstva kultury 
a prostředí nové Generální ředitelství, které nahradilo dosud existující při ministerstvu vnitra. 
Bylo rozčleněno též na sedm oddělení řízených archiváři a v jeho čele stál ředitel římského 
státního archivu prof. Marcello Del Piazzo. S novou organizací ministerstva kultury a 
prostředí bylo opět dekretem prezidenta z 3. prosince 1975 zrušeno. Následujícího roku byl 
místo něho zřízen Ústřední úřad pro archivnictví (Ufficio centrale degli Archivi di Stato), 
jehož generálním ředitelem se stal prof. Del Piazzo. Mělo pět oddělení, čtyři byly řízeny 
archiváři a jedno správním úředníkem. Mezi jeho kompetence patřilo řídit státní archivy, 

                                                 
3 V březnu 1861 bylo v Turíně vyhlášeno Italské království v čele se sardinským králem Viktorem Emanuelem 
II. (1861-1878). Sjednocení země však došlo až připojením papežského státu v roce 1870, v lednu následujícího 
roku byl Řím prohlášen hlavním městem. 
4 Právní normy a jejich bližší rozbor viz. uvedená literatura. 
5 S pozdější reorganizací státní správy, které souviselo se zřízením Ministerstva kultury a prostředí, byly všechny 
kolegiální rady i komise zrušeny. 
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archivní školy i inspektoráty, jejichž prostřednictvím vykonával kontrolu nad nestátními 
archivy. 

  
 

3. Státní italské archivy 
 

Posláním státních archivů bylo uchovávat písemnosti státních institucí od nejstarší 
doby. Podle studie Josefa Kollmanna6 jich v Itálii bylo 136. Nejdůležitější místo mezi nimi 
zaujímal Ústřední státní archiv v Římě (Archivio centrale dello Stato) vzniklý v roce 1875, 
uchovával písemnosti ústředních úřadů od sjednocení země v roce 1861, písemnosti 
předsednictva vlády, ministerstev, vyšších soudů, fašistické materiály, písemnosti politických 
osobností. Ovšem nebyl samostatným archivem, ale pouhým oddělením Státního archivu 
v Římě. Státní archiv v Římě převážně shromažďoval písemnosti papežských úřadů, které 
sídlily v roce 1870 na území vytvořeného Italského království mimo Vatikán. K jeho 
osamostatnění došlo až v roce 1953.  

V roce 1979 byla Itálie rozdělena na devadesát pět provincií a v hlavním městě každé 
z nich sídlil státní archiv, dá se tedy hovořit o 95 státních archivech7. V nich se ukládaly 
písemnosti všech státních úřadů a soudů dotyčné provincie. Kromě těchto státních archivů 
existovalo ještě na 40 odděleních státních archivů, jež měly sídlo v některém městě, které 
ovšem nesmělo být hlavním městem provincie.  

V italských archivech je uloženo více jak milion pergamenových listin, okolo osmi 
milionu evidenčních jednotek (pod tímto se rozumí kartony, svazky, fascikly), které přibližně 
zaujímají 930 000 bm. Činnost těchto archivů spočívá ve vědecké práci, badatelské službě, 
provádění předarchivní péče a zasahování do spisové služby všech státních archivů.  

 
 
 

4. Nestátní italské archivy 
 

Značné množství nestátních archivů se v Itálii dělí na veřejné a soukromé. Z veřejných 
archivů jsou nejpočetnější a obsahově nejbohatší archivy obecné zejména v oblastech střední 
a severní Itálii. Kromě tohoto rozdělení zde existuje kategorie smíšených veřejných i 
soukromých archivů. Do této kategorie spadají archivy polostátních podniků, nemocnic, 
dobročinných organizací, sociálního pojištění, bank, průmyslových obchodních podniků atd. 

Archivy soukromé ve vlastním slova smyslu jsou v držení soukromých osob nebo 
rodin.  

Archivním zákonem z roku 1939 byla zavedena ochrana a dohlížecí činnost ze strany 
státu nad všemi nestátními archivy, ať veřejnými nebo soukromými, pokud mají historický 
význam. K tomuto účelu byly zřízeny zvláštní orgány tzv. archivní inspektoráty, kterých bylo 
celkem devět. Zákonem o archivnictví z roku 1963 byl jejich počet zvýšen na osmnáct8. Státní 
archivy a archivní inspektoráty jsou na sobě nezávislé, obě instituce jsou ale podřízeny 
Ústřednímu úřadu pro archivnictví. Tím je zaručena ochrana a využívání veškerého 
archivního materiálu, který je uložen v těchto archivech. 

 
 

                                                 
6 Studie od J. Kollmanna je uvedena v pozn. č.1. a v textu bude ještě několikrát zmíněna.  
7 Mezi ty patří např. Řím, Palermo, Sansari, Benátky, Turín, Verona, Trident, Ters. Další z těchto archivů jsou 
uvedeny též ve studii Fr. Kollmanna. 
8 Inspektoráty byly zřízeny v Turíně, Janově, Miláně, Benátkách, Tridentu, Terstu, Bologni, Florencii, Anconě, 
Perugii, Římě, Pescaře, Neapoli, Potenze, Bari, Reggiu Calabrii, Palernu a v Cagliari. 
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5. Papežské středověké a novověké archivnictví 
 

Můžeme hovořit o tom, že právě archivy jednotlivých křesťanských biskupů, zvláště 
biskupa římského-papeže byly do jisté míry mostem mezi starověkým a novověkým 
archivnictvím. První neurčité zprávy o existenci archivu máme z doby papeže Antera (235-
236), ovšem existoval-li tento archiv, zanikl jistě za pronásledování křesťanů za Diokletiána 
(284-305) počátkem 4. století. Klidnější časy pro rozvoj církevního hnutí a církve jako takové 
nastal až po Konstantinově milánském ediktu9. Podle zpráv dal papež Damas I. (366-384) 
zřídit pro archiv nové prostory v bazilice sv. Vavřince v Prasině, kde byl zároveň spojen 
s knihovnou. 

Počátkem sedmého století je archiv doložen v Lateránu v těsném spojení s papežskou 
kanceláří. Personál kanceláře byl zároveň i pracovníky archivu, kancelář spravoval 
primicerius notárius (od 11. století nazýván cancellariem či bibliothecariem), který 
spravoval také archiv a knihovnu. Archiv obsahoval listiny a listy, akta a účty o správě 
papežského patrimonia, akta koncilů konaných v Římě a registra papežské korespondence. 
Převahu archivu tvořily písemnosti vydané.       

Za Inocence III. (1198-1216) dochází k postupnému oddělování archivu i knihovny od 
kanceláře. Papež dal vybudovat při bazilice sv. Petra novou budovu pro svou kancelář. 
Písemnosti franckých králů a byzantských císařů, stejně jako dokumenty koncilů byly v té 
době uloženy v kryptě chrámu sv. Petra. V 13. století se stal archiv i s knihovnou součástí 
papežského pokladu, byl podřízen komorníkovi (camerarius) a správou byli pověřeni dva 
správcové pokladu (thesaurarius). Jako cenný poklad je papež bral na své cesty s sebou. Po 
různých peripetiích (ztráta archivu a avignonský exil) shromáždil papež Sixtu IV.(1471-1484) 
rozptýlené části archivu a rozdělil od sebe archiv (bibliotheca secreta) a knihovna 
(bibliotheca publica). Kromě toho byla část archivu, zvláště cenná privilegia a jiné cenné 
kusy, již před rokem 1475 ukládány na Andělském hradě. 

Tento dualismus nebyl odstraněn ani rokem 1612, kdy papež Pavel V. (1605-1621) 
vybudoval vlastní Vatikánský tajný archiv. Do něj přesunul písemnosti vlastního archivu, dále 
písemnosti nových papežských úřadů, papežské komory i písemnosti z Andělského hradu. 
Bohužel nedošlo k systematickému předávání písemností do onoho archivu, spisy byly často 
trhány, část byla předána na Andělský hrad, část do tajného archivu. V roce 1759 byly 
konečně oba archivy podřízeny jedinému prefektovi. Za Napoleona (1769-1821) byl tento 
archiv přesunut mezi léty 1810-1817 do Paříže. V roce 1881 papež Lev XIII. (1878-1903) 
vyčlenil archiv ze závislosti na knihovně a do jeho čela postavil jako správce archivu 
kardinála–archiváře. Právě jeho rozhodnutím z roku 1881 byl Vatikánský archiv otevřen pro 
historické potřeby a bádání.   

Počátkem 20. století byly do archivu převzaty písemnosti téměř všech papežských 
úřadů a tím se původně jen papežský archiv stal archivem centrálním pro celou papežskou 
kurii. Samostatně ukládají své fondy jen Congregatio S. Oficii (Kongregace pro víru), dále 
Sacra Poenitentiaria (zpovědní záležitosti) a Congregatio de propaganda fide (Kongregace 
misijního poslání církve). 

Sám o sobě je Vatikánský archiv pokládán za největší archiv světa. Přestože je 
pokladnicí pro dějiny zemí byl do 20. let 19. století prakticky nepřístupný (otevření archivu 
viz výše). Do té doby do něj mohl vstoupit jen sám papež, prefekt archivu a zcela mimořádně 
a se svolením papeže korunovaná hlava. Uvolnění nastalo právě ve 20. letech 19. století, do 

                                                 
9 Císař Konstantin I. Veliký (306-337) využil vlastní pozitivní postoj ke křesťanství k upevnění vlády. Roku 313 
vydal známý edikt ve městě Milán, kterým bylo zrovnoprávněno křesťanství s ostatními náboženstvími. Byla 
slíbena svoboda vyznání, křesťanské kněžstvo bylo osvobozeno od daní a zkonfiskované statky byly vráceny do 
vlastnictví církve. 
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archivu tak vstoupil první historik, kterým byl roku 1823 G.H. Pertz. Druhým badatelem byl 
František Palacký (1798-1876), který začal archiv studovat v březnu roku 1837.  

Archiv má velice dobře školené pracovníky, které vzdělává ve vlastní škole Scuola 
pontificia di paleografia e diplomatika. Rovněž i tady kladou největší důraz na znalost 
paleografie a diplomatiky. Škola umožňuje studovat i cizincům, studovali na ní i někteří Češi 
jako např. mezi léty 1925-1927 Dr. Zdeněk Kristen či v roce 1935 Dr. František Beneš.  
Kromě vlastního rozhlasu, deníku, tisku a nakladatelství má archiv také vlastní periodikum 
Studi e testi, v níž vychází odborné práce archivářů a historiků.  
 

 
6. Obecné církevní archivnictví 

 
Zvláštní postavení mají církevní archivy především proto, že jsou přímo řízeny 

Vatikánem. Církevní archivnictví bylo poměrně dlouho strnulé, impulsem k oživení byl 3. 
italský národní kongres archivářů konaný v Salernu roku 1951. Na vlastním sjezdu se 
archiváři sešli v listopadu roku 1957. Sjezd pořádala Církevní archivní asociace 
(Associazione Archivistica Ecclesiastica). Na něm byla zhodnocena dosavadní práce 
v oblasti církevního archivnictví a dále byly vytyčeny úkoly do budoucna a to především 
rozšíření činnosti Církevní archivní asociace na území celé Itálie, vydání vlastního 
periodika10 na vědecké úrovni a spolupráce s ostatními archivními institucemi.  

Významným rokem pro církevní archivnictví byl i rok 1963, kdy se ve dnech 23.-26. 
září konal sjezd italských církevních hodnostářů s mezinárodními kolegy. Mezi 
přednášejícími na kongresu byli např. prof. Gulio Batelli (archivář Vatikánského archivu a 
sekretář papežské komise pro církevní archivy),  dále diecézní archivář v Saragozze 
Francesco Fernandez Serrano či Franz Loid, rakouský archivář arcibiskupského archivu ve 
Vídni. 

 
 
  

7. Školství, sdružení a periodika italského archivnictví  
 

Archivní školství má sice dlouhou tradici, ale je poměrně nejednotné. Nejstarší 
archivní školství se datuje dokonce do 18. století, v těchto prvních školách se vyučovala 
zejména paleografie a diplomatika. 

V roce 1911 byla vydána první směrnice pro archivní školy, která alespoň stanovila 
osnovy. Archivní školy jsou zřízeny při 13 státních archivech11. Jde o školy postavené na 
roveň univerzitám, jsou státní a veřejné. Studium je koncipováno jako dvouleté, zájemci jsou 
přijímáni na základě přijímajícího řízení, které je pouze ústní. Při té se zkouší znalost klasické 
i středověké latiny, italské dějiny atd. Složením závěrečných zkoušek je studentovi udělován 
diplom archivnictví, paleografie a diplomatiky12. Vedle těchto existuje ještě zvláštní typ školy 
při univerzitě ve Florencii a speciální tříletá škola pro archiváře a knihovníky na univerzitě 
v Římě (Scuola speciale per archivisti e bibliothecari dell’Universita di Roma).  

                                                 
10 Od roku 1958 vydává asociace revue Archiva Ecclesiae. 
11 Tyto školy mají sídlo v Benátkách, Bologni, Cagliari, Ferrari, Florencii, Janově, Miláně, Modeně, Neapoli, 
Palermu, Parmě, Římě a Turíně. Kromě oněch jmenovaných škol se pořádají pro zájemce semináře archivnictví 
na filosofických fakultách univerzit v Bologni, Miláně, Neapoli a Padově. 
12 Viz. J. Kollmann, Nová organizace italského archivnictví a jeho činnost, SAP 29, 1979, s. 189. 
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Zvláštností italského archivnictví je, že absolvování archivní školy není podmínkou 
k přijetí do archivní služby. V Itálii se totiž místa určená pro archiváře ve státních archivech 
obsazují podle čl. 48 archivního zákona konkurzem na základě přijímajícího řízení13.  

Italští archiváři mají své Národní archivní sdružení (Assoziazione nazionale 
archivistica), které tvoří sekci archivní rady při UNESCu. Kromě něj existuje ještě Národní 
sdružení přátel archivů (Unione nazionale Amici degli archivi).  

Pro publikační činnost mají k dispozici především dva časopisy. První z nich začal 
vycházet od roku 1914 pod jménem Gli archivi Italiani . Po odmlčení, které způsobila první 
světová válka (1914-1918) vychází pod změněným názvem Archivi d’Italia a Rassegna 
internazionale degli Archivi. Druhým periodikem vycházejícím od roku 1941, a které svůj 
název nese dodnes je známé Rassegna degli Archivi di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
13 Tamtéž, s. 190. 
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